รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๖ ธันวคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ)
๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร)
๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง)
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)
๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารยสายพิณ วิไลรัตน)
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
(อาจารยศรุต จุยมณี)
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๑๐. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)
๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ)

ประธาน

๒
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชว ยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒ
ั น ไทยเจริญ)
๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๑๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร
(รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค)
๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน)
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
๒๔. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน ฤทธิมา...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน..รักษาการแทน)
๒๗. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร...รักษาการแทน)
๒๘. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารยตั้ม บุญรอด...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)

๓
๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)
๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๓๓. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒.
๓.
๔.
๕.

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา
(อาจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวปนปนัทธ ดำนุย
๒. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๓. นายอุกกฤช คงคาลัย

หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี –
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
๑.๒.๑.๑ เรื่อง การพัฒนากำลังคนตอบโจทยความตองการของประเทศ
Manpower Development
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการประชุมหารือเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Manpower Development) โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พรอมดวยผูบริหารกระทรวง อว. ผูบริหารภาคเอกชน
อธิการบดี ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาเขารวมประชุม การประชุมหารือในครั้งนี้ มีการนำเสนอการผลิตและพัฒนา
กำลังคนหลักสูตร Non-degree และหลักสูตร Degree โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ)
ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ผศ.ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง) และประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา) และการนำเสนอขอมูลสวนของภาคเอกชน โดย ผูอำนวยการ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (ดร.กิติพงค พรอมวงค)
รองนายกรั ฐ มนตรี กล า วตอนหนึ ่ ง ว า การพั ฒ นากำลั ง คนเพื ่ อ ตอบโจทย
ความตองการของประเทศมี ความสำคั ญ มากในการพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 ความตองการบุคลากร
ทั้งในและนอก EEC มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางเชน สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกำลังขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งแถบ
หนึ่งเสนทาง หรือ One Belt, One Road (ปจจุบันคือ Belt and Road (B&R) Initiatives) คือ การพัฒนาเสนทาง
การคาโดยเพิ่มการเชื่อมตอระหวางจีนกับทวีปยุโรปผานเอเชียกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งถือเปนเสนทางเศรษฐกิจ
การคาและวัฒนธรรมที่สำคัญ รัฐบาลพยายามเชิญชวนใหจีนมาตั้งฐานการผลิตในไทยดวยเหตุผลสามประการ คือ
บุคลากรของไทยมีคุณภาพ มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่ดี และประเทศไทย
ไมเคยมีความขัดแยงกับประเทศจีน แตการจะกาวมาถึงจุดนี้ได อุปสรรคใหญที่สุดของเรา คือ เรื่องคน การสรางคนให
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับการผลิตคนใหเพียงพอตามความตองการ รวมถึงการสงเสริม Corporate
Academy ความรวมมือในการผลิตกำลังคน ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) เปนผูใหการสนับสนุน และหวังวาการประชุมในครั้งนี้จะเปนจุดเริ่มตน และนำไปสูการหารือใน
อนาคตตอไป
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึ กษาฯ กลาวตออีกวา วันนี้มหาวิทยาลั ย
จากทั่วประเทศมาเขารวมประชุมหารือเพื่อรวมมือกันผลิตและพัฒนากำลังคน ประกอบดวย ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และจากภาคเอกชน ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

๕
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มาผนึกกำลังรวมกันเพื่อตอบโจทย
การผลิตกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีความตองการกำลังคนในอุตสาหกรรมเปาหมาย
แหงอนาคต NEW S-curve กลุม STEM และความตองการกำลังคนในพื้นที่ EEC กลุม STEM และ Non-STEM
เป น จำนวนมาก เพื ่ อ หาแนวทางพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ รองรั บ อนาคต การเพิ ่ ม Track พั ฒ นากำลั ง คนกลุ ม
Non-Degree การดำเนินการ Reskill/Upskill การสงเสริมภาคเอกชนรวมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดการหลักสู ตร
Non-Degree และรวมกำหนด Skill set ที่ตองการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดคนและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
โดย อว. เปนตัวกลางในการ Matching ระหวางความตองการภาคเอกชน (Skill Requirement) กับการพัฒนาคน
ของภาคการศึ กษา และ อว. ส งเสริ มสนั บ สนุน สถาบัน อุดมศึกษาจัดการศึกษาในรูป แบบ Modular System
ที่ตอบโจทยทั้ง Degree และ Non-Degree รวมถึงภาครัฐ BOI และภาคเอกชนเตรียมทรัพยากรสนับสนุนตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง ความกาวหนาการปลดล็อกอุดมศึกษา
Re-Inventing Universities

Re-Inventing Universities Why & How โดย คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประเทศตองการใหมหาวิทยาลัย
เปนแนวหนา (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู Value-Based Economy
แก Painpoints ใน ๓ ประเด็น คือ
๑. มคอ. และหลักสูตร
๒. ตำแหนงทางวิชาการ
๓. ธรรมาภิบาล
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย
Objective
O๑ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน
O๒ เกิดกลุมประเภทของสถาบันตามศักยภาพ
O๓ มหาวิทยาลัยติดอันดับ ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ ของโลก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๑.๓ เรื่อง การปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๕๘ และ มอค.เพื่อใหสอดคลอง
กับการเรียนรูในยุคปจจุบัน
เมื ่ อ วั น ที ่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ภารกิจดานอุดมศึกษา) จัดการประชุมการรับทราบและรับฟงขอเสนอแนะ
"การปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๕๘ และ มคอ. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเรียนรูในยุคปจจุบัน" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ได ก ล า วเป ด และมอบนโยบายการปลดล็ อ ค
และการเปลี่ยนเพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา โดยมีผูเขารวมประชุมกวา ๗๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๔ เรื่อง การแจงความประสงคเขารวมการจัดการศึกษา
แบบ Pre-Degree หรือ Non-Degree

ตามที่ฝายวิชาการ ไดจัดประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
Pre-Degree และ Non-Degree เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปแลวนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวย
ความเรี ย บร อยและเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผ ลตามวัต ถุป ระสงค จึงขอใหแจงความประสงคเขา ร ว ม
การจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree หรือ Non-Degree โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมและสงกลับไปยังฝายวิชาการ
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. รายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรพหุวิทยาการ (Non-Degree) อาจไมจำเปนตอง
นำมาเทียบโอน จำนวน ๓๐ หนวยกิต แตอาจนำประสบการณชีวิตหรือหลักสูตรที่
ผานการฝกอบรมหรือประกาศนียบัตรตาง ๆ มาเทียบ หากดำเนินการได คาดวาจะ
สามารถเปดโอกาสใหแกผูเรียนมากกวามหาวิทยาลัยอื่น

๗
๒. หากพิจารณาการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ พบวา
สามารถนำผลงานวิจัยเสนอขอรับปริญญาไดตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งในขณะนี้
อาจารยในมหาวิทยาลัยไดเขามามาสนับสนุนการวิจัยในบริษัทในไทยหลายแหง
และจะนำผลงานต อ ยอดขอรั บ ปริ ญ ญาได ในส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
หากสถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย งานบริการวิชาการ สามารถทำงาน
และรวมกันแกไขการเทียบเคียงประสบการณ จะสามารถเปดโอกาสใหแกผูเรียน
และสามารถกาวไปเร็วยิ่งขึ้นในขณะสถาบันอุดมศึกษาอื่นยังไมดำเนินการ
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
๑.๒.๒.๑ เรื่อง กฎหมายนารูสำหรับการปฏิบัติงาน
(การเพิกถอนคำสั่งใหเงินโดยไมชอบดวยกฎหมาย)

อาจารยศรุต จุยมณี ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบกฎหมาย
นารูสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิกถอนคำสั่งใหเงินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ในประเด็น ดังนี้
- กรณีแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตอมาตรวจพบวา
ใชวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกปลอม
- ปญหา มหาวิทยาลัยตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปลอมปริญญาบัตรสามารถ
เรียกเงินเดือนคืนและเรียกเงินตำแหนงทางวิชาการคืนไดหรือไม
กรณีเรียกเงินเดือนคืน (เรื่องเสร็จที่ ๙๗/๒๕๕๘)
การไดรับเงินเดือนเปนสิทธิตามกฎหมายที่ไดรับเพื่อตอบแทนการทำงานซึ่งการเรียกคืน
เงินเดือนดังกลาวตองมีกฎหมายบัญญัติไว เมื่อกรณีนี้ไมมีบทกฎหมายใดกำหนดใหเรียกคืนได จึงไมอาจถือไดวา
ไดรับไปโดยไมมีเห็นอันอางตามกฎหมายไดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงไมอาจเรียกเงินเดือนคืนได
กรณีเรียกเงินคาตอบแทนตำแหนงทางวิชาการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๐)
เห็นวา มาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บขาราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
วิชาการหรือตำแหนงอื่นใดตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับขอ ๓๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูดำรงตำแหนงวิชาการนอกจากจะไดรับคาจางตามตำแหนงแลวใหไดรับเงินประจำตำแหนงตาม
อัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกำหนดอีกสวนหนึ่ง จึงเห็นไดวาเงินประจำตำแหนงทาง

๘
วิชาการเปนสิทธิประโยชนที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับเมื่อดำรงตำแหนงวิชาการ ซึ่งการดำรงตำแหนง
ดังกลาวไมไดมีผลทำใหผูดำรงตำแหนงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นแตอยางใด จึงแตกตางจากเงินเดือนที่เปนคาจางหรือ
คาตอบแทนซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจางใหแกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้นเงินประจำตำแหนงทางวิชาการจึงมิใชเงินที่ไดรับเพื่อตอบแทนการทำงานดังเชนเงินเดือน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจั ดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณาทบทวนการกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๒
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ระดับการศึกษา
เดิม
เปน
๑. ระดับปริญญาตรีภาคปกติและนิสิต
๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒-๘ มกราคม ๒๕๖๓
ภาคสมทบ (เรียนจันทร-ศุกร)
๒. ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ
๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓
(เรียนจันทร-อาทิตย)
๓. ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
๖-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒-๘ มกราคม ๒๕๖๓

๙
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชวงเวลาดังกลาว จะสงผลกระบทบในการปฏิบัติทั้งนิสิต คณาจารย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหเปนไปตามเดิม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา ยังไมเปนมติการประชุม ไมควรประชาสัมพันธและเผยแพรผา น
สื่อตาง ๆ เพราะจะทำใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและสงผลกระทบตอบุคคลจำนวนมาก
๒. ควรบริหารจัดการเชิงเทคนิคซึ่งอาจไมตองเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ แตใหงดการจัดตาราง
สอบหรือจัดสอบให น อยลง ระหวางวันที่ ๒-๓ มกราคม ๒๕๖๓ รวมทั้งการจั ดสอบภายหลัง
๑๖.๐๐ น. และจัดสอบนอกตาราง
๓. หากมีเหตุผลความจำเปน คณบดีอาจใชดุลยพินิจไมตองสอบตามตาราง แตจะตองแจงผูเกี่ยวของ
เพื่อทราบ
มติ
เห็นชอบกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ คงเดิม คือ ระหวางวันที่ ๒-๘
มกราคม ๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ประชุมสภาวิชาการไดเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ และฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
ไดเสนอเรื่องใหทบทวนกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. กำหนดหลักเกณฑการสอบกลางภาค ใหเปนสัปดาหที่ ๙ ของแตละภาคเรียน ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในสัปดาหดังกลาว จะมีวันหยุดราชการ จำนวน ๑ วัน คือ วันพุธที่ ๑๒
สิ ง หาคม ๒๕๖๓ โดยที ่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการกำหนดให จ ั ด สอบมี เ พี ย ง ๔ วั น ทำการ
และหากจำนวนวันสอบไมเพียงพอใหใชชวงเวลานอกเวลาราชการกำหนดใหมีการสอบได
๒. ตามที่ที่ประชุมคณบดีเคยมีมติใหกำหนดวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันไหวครู
ไมงดการเรียนการสอนแตใหอยูในดุลยพินิจของวิทยาเขตเพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการมีขอสังเกตวาควรจะมีการกำหนดเปนวันหยุดหรือไม

๑๐
๓. ฝายกิจการนิสิตเสนอใหทบทวนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีวันตรง
กับการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส” โดยจังหวัดพัทลุงไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานในฝายตางๆ
รวมทั้งเปนที่พักนักกีฬา ซึ่งขอใหการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ แลวเสร็จ
กอนวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประมาณ ๑ สัปดาหกอนการแขงขัน)
เพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ การกำหนดวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยและ
วันไหวครู และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลากรณีที่มีการจัดการสอบนอกเวลาราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. หลั กการเบิ กจ า ยค า ตอบแทนผูป ฏิบ ัติงานและกรรมการคุ มสอบในกรณีที ่มี การจั ด สอบ
นอกเวลาราชการ หรือจัดใหมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
๒. การกำหนดวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันไหวครู ใหถือเปนวันงดการเรียนการสอนหรือไม
๓. การขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๔)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. หากรายวิชากลุมเล็ก อาจจัดหองเรียนใหสอบหลายวิชาและจัดที่นั่งไมหางกันมาก
๒. การจัดสอบเร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห ตองประกาศลวงหนาใหนิสิตไดรับทราบวามหาวิทยาลัยสนับสนุน
การจัดกีฬาเยาวชนแหงชาติ
๓. การจัดสอบกลางภาคในเดือนมกราคม เพื่อไมใหกระทบตอการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย จะตอง
ทราบกำหนดการที่แนนอน และควรนำมาหารือกันตอไป
มติ
๑. เห็นชอบหลักการเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานและกรรมการคุมสอบในกรณีที่มีการจัดสอบนอก
เวลาราชการ หรือจัดใหมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการตามที่เสนอ และใหเสนองบประมาณไป
ยังฝายแผนงาน เพื่อจัดสรรใหกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ฝายบริหารวิทยาเขต
สงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
๒. ไมงดการเรียนการสอนในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันไหวครู แตใหอยูในดุลยพินิจของ
วิทยาเขตเพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๓. เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงวั น สอบปลายภาค ภาคเรี ย นที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ (เดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๔) เร็วขึ้น ๑ สัปดาห ในชวงสัปดาหหยุดอานหนังสือกอนสอบปลายภาค เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
สวนการหาวันเรียนชดเชยตองเลื่อนไปวันอื่น สำหรับวิทยาเขตสงขลา พิจารณาเลื่อนเฉพาะรายวิชา
ที่ตองเรียนรวมกับวิทยาเขตพัทลุงและใชขอสอบรวมกัน รวมทั้งคณะที่มีนิสิตตองไปรวมกิจ กรรม
ดังกลาว

๑๑
๔.๒ เรื่อง รายงานสถานะการดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ฝ า ยวิ ช าการได ด ำเนิ น การกรอกข อ มู ล เข า ระบบพิ จ ารณาความสอดคล อ งของหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย
และนวัตกรรม (อว.) โดยมีหลักสูตรที่ตองดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)
จำนวน ๘๑ หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยมีผลการดำเนินงานแตละสวนงาน ดังนี้

ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

คณะ/วิทยาลัย

รวม

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

รวม

๔
๑
๑
๑๑
๕
๑๘
๕
๒๗
๕
๒
๑
๑
๘๑

จำนวน
สงคืน
ฝาย คณะ
สกอ.
รอดำเนินวิชาการ แกไข
รอการ
สงคืน
การ กำลัง (งาน
พิจารณา
รอ
จากคณะ ตรวจ หลักสูตร
จาก อว.
แกไข
สอบ ตรวจ
แลว)
๐
๐
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๒
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๖
๕
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๑
๕
๑
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๒๐
๑๕
๔
๔

รับทราบ
พิจารณา
ความสอด
คลองแลว
๑
๑
๑
๕
๔
๕
๕
๘
๕
๑
๑
๐
๓๗

รอยละ
รอยละ
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
รับทราบ/
รับทราบ/
สวนงาน
หลักสูตร
วิชาการ
ทั้งหมด
๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๔๕.๔๖
๘๐.๐๐
๒๗.๗๘
๑๐๐.๐๐
๒๙.๖๓
๑๐๐.๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔๕.๖๘

หมายเหตุ
* มีหลักสูตรเพิ่ม ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อใชในปการศึกษา ๒๕๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)

๑.๒๓
๑.๒๓
๑.๒๓
๖.๑๗
๔.๙๔
๖.๑๗
๖.๑๗
๙.๘๘
๖.๑๗
๑.๒๓
๑.๒๓
๐.๐๐
๔๕.๖๘

๑๒
มติ
๑. เห็นชอบใหหลักสูตรและคณะเรงดำเนินการและติดตามกรอกขอมูลเขาพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม
๒. มอบฝายวิชาการ ประสานจัดประชุมผูรับผิดชอบในการดำเนินการกรอกขอมูลของคณะตอไป
๔.๓ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานทุกปการศึกษา โดยกำหนดใหมี
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรอง ระหวาง นายกสภามหาวิทยาลัย กับ อธิการบดี
๒. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบริหาร ลงนามคำรับรอง ระหวางอธิการบดี
กับ หัวหนาสวนงาน/หนวยงาน
๓. ระดับหลักสูตร ลงนามคำรับรองระหวาง คณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา
และกำหนดใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองในระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ
ส ว นงานอื ่ น หน ว ยงานบริ ห าร และหลั ก สู ต ร รอบ ๖ เดื อ น ๙ เดื อ น และ ๑๒ เดื อ น ทั ้ ง นี ้ การติ ด ตามผล
การดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น
หนวยงานบริหาร และหลักสูตร ไดรายงานผานระบบ e-SAR TSU เรียบรอยแลว ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ไดสรุปขอมูลรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
มติ
มอบผูบริหารกำกับผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร
และหลักสูตร ในประเด็นการรายงานขอมูล ไมรายงานขอมูล รายงานขอมูลไมครบถวน และผลการดำเนินงาน
ที่บรรลุเปาหมายไมถึงรอยละ ๕๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

๑๓
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูช วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

