
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

------------------------------------ 

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา     

  (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย       

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา        

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 

๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

     (นายเชิดชัย  อองสกุล...รกัษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน..รักษาการแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๓๑. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๓๒. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๓. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

๓๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๕. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ      ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน 

  (อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ลาคลอด 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยพลัฏฐ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 -  ไมมี -  

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

    ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจาย  

                        ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือการแกไขปญหาและเยียวยา  

        ผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

      ๒๐๑๙ (COVID-19) และการแกปญหาสาธารณภัยตาง ๆ   
 

 

    สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในปจจุบันไดขยายวงกวางและครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ และมีแนวโนมวาจะมีระยะเวลา

ตอเนื ่องยาวนานตอไปอีก สงผลกระทบใหงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง  

รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน และเงินทุนสำรองจายท่ีตั้งไวจะไมเพียงพอในการแกไขปญหาและ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเปนอื่น  เชน สาธารณภัยตาง ๆ  

ความละเอียดทราบแลวนั้น 

    สำนักงบประมาณจึงเสนอหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการโอนงบประมาณจากหนวยรับงบประมาณ สรุปหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับ

มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

๑. รายจายประจำทุกงบรายจายที่ยังไมมีการเบิกจายและไมมีขอผูกพันหรือ

สามารถชะลอขอผูกพันได ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ (การฝกอบรม 

สัมมนา ประชาสัมพันธ การจางที่ปรึกษา การเดินทางไปตางประเทศ  

และไมทำใหเกิดความเสียหายตอราชการ) 

๒. รายจายลงทุน 

๒.๑ รายการปเดียวท่ียังไมประกาศดำเนินการจัดซ้ือจัดจางภายในวันท่ี ๗ 

เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือ ไมสามารถลงนามจัดซ้ือจัดจางไดภายใน 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ รายการผูกพันขามปงบประมาณ รายการใหมในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที ่ย ังไมดำเนินการกอหนี ้ผ ูกพันไดภายในวันที ่ ๗ 

เมษายน ๒๕๖๓ ใหไดร ับการจัดสรรงบปแรกลดลงรอยละ ๕  

(จัดสรรเดมิรอยละ ๒๐ ปรับเปน รอยละ ๑๕) 

 

 



 ๕ 

๒.๓ รายการท่ีหนวยรับงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวาสามารถชะลอ 

การดำเนินการไดโดยไมเกิดความเสียหายตอราชการ หรือไมสามารถ

ดำเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

  

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

    ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  สรุปจำนวนนิสิตสหกิจศึกษาและผลการประกวดโครงงานนิสิต 

        สหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

    สหกิจศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลัยเขากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยใหนิสิตจากสถาบันการศึกษาเขารวม 

ฝกปฏิบัติงานโดยเปรียบเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกลาวอยูภายใต

การกำกับดูแลจากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารยที ่ปรึกษา 

สหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษานี้ไดรับความนิยมจากสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก 

    มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา

ดวยการเรียนรู จากประสบการณตรง จึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรตาง ๆ  

โดยมีเปาหมายเพื่อใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 

มีความพรอมในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ ้น โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

จำนวน ๖๘๖ คน จาก ๒๕ หลักสูตร และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ จานวน ๓๙ คน  

    ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ ไดจัดใหมีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตสงผลงานเขาประกวดท้ังหมด จำนวน ๑๑๖ โครงงาน ประกอบดวย 

๑. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาตดิีเดน ภาคโปสเตอร จำนวน ๒๑ โครงงาน 

๒. ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคบรรยาย จำนวน ๙ โครงงาน 

๓. ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร จำนวน ๒๘ โครงงาน 

๔. ประเภทมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการจัดการ ภาคบรรยาย  

จำนวน ๑๕ โครงงาน 

๕. ประเภทมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการจัดการ ภาคโปสเตอร  

จำนวน ๓๔ โครงงาน 

๖. ประเภทนวัตกรรม จำนวน ๙ โครงงาน 



 ๖ 

   ทั ้งน ี ้  จากการเก ็บข อม ูลนิส ิตที ่จบการปฏิบ ัต ิสหกิจศ ึกษา ป การศึกษา ๒๕๖๒  

จำนวน ๔๒๗ คน มีนิสิตที่ไดงานทำหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๔๑ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

๑ ไดงานทำแลวในสถานประกอบการท่ีไดปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน ๓๓ คน 

๒ ไดงานทำแลวในสถานประกอบการอ่ืน ๆ  จำนวน ๒๐ คน 

๓ เรียนตอ  จำนวน ๓๓ คน 

๔ รอสมัครงาน  จำนวน ๓๔๑ คน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๒.๒  เรื่อง  โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน :  

            แนวทางการวัดประเมินผล 

    

    ฝายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม การจัดการเรียน 

การสอนออนไลน: แนวทางการวัดประเมินผล ในวันพุธที ่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ออน ไลน  ผ  า น ระบบ  Webex โ ดย ได  ร ั บ เ ก ี ย รต ิ จ าก  ดร .  ม ั ฮด ี  แ วดร าแม   คณะศ ึ กษาศ าสต ร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนวิทยากร 

 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๒.๓  เรื่อง  แบบสำรวจความพรอมการจัดการเรยีนการสอน 

      แบบออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส 

      โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

    ฝายว ิชาการ สำนักงานมหาว ิทยาล ัย ได จ ัดทำแบบสำรวจความพร อม 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

สำหรับอาจารยและนิสิต เพื่อสำรวจความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในการนำขอมูล 

มาเตรียมสำหรบัการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลนตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 



 ๗ 

    ๑.๒.๒.๔  เรื่อง  การชะลอทำงานวิจัยของนิสิตในมหาวิทยาลัย 

 

   ดวย อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา มีความประสงคจะขอใหนิสิตเขามาทำงานวิจัย

ในมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอใหชะลอการดำเนินการดังกลาวจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งฝายวิชาการ 

จะเชิญคณะทำงานดานการจัดการศึกษาของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการปองกัน 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือวางมาตรการรองรับตอไป    

     

  มติ รับทราบ 

 

 

   ๑.๒.๓ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  รายงานการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

       ในการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

 

   ตามหนังส ือฝ ายบริหารกลางและทร ัพยากรบุคคล ที ่  ศธ ๘๒๐๒.๐๑/ว ๑๐๖๗   

เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

โดยกำหนดใหสวนงาน/หนวยงาน พิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามชี้วัดท่ีมีคะแนนไมถึง ๘๕ และรายงานผล

การดำเนินงานพรอมหลักฐานไปยังฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 

   เนื่องจากมีบางสวนงาน/หนวยงาน ยังไมไดรายงานผลการดำเนินงานพรอมหลักฐาน

ดังกลาว จำนวน ๑๕ หนวยงาน จึงขอติดตามการปรับปรุงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไมถึง ๘๕  

ตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เพื ่อมหาวิทยาลัยจะไดสรุปผล 

การดำเนินงานในภาพรวมและรายงานตอสำนักงาน ป.ป.ช. โดยใหสงมายังฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓   

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

 

มติ รับทราบและมอบสวนงาน/หนวยงาน ท่ียังไมสงขอมูล จัดสงขอมูลตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 
 

 

 

 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที ่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๓๐ 

เดิม  ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

        (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

     เปน  ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

        (นายเชิดชัย  อองสกุล...รักษาการแทน) 
 

     โดยยายขอความจากผูเขารวมประชุม เปน ผูไมมาประชุม 
 

๒. หนาท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๒ 

เดิม  อาจารย ดร.วัลลภ  ดิษสุวรรณ 

เปน  อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอกำหนดการพัฒนาและปรับปรุง 

        หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

เพื ่อใหการปฏิรูปการจัดศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ จัดการศึกษา 

ใหสอดคลองกับความตองการของผู ใช บัณฑิตและผู เร ียน และปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาใหรองรับ 

การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย ในการนี้ ฝายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ราง 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๙ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. แกไขขอความในขอ ๑.๑ (๑)  เปนดังนี้ 

- สมรรถนะการสรางนวัตกรรมสังคมหรือสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

๒. พิจารณาการเขียนขอความในขอ ๑.๑(๒) สมรรถนะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (4C) 

เพ่ือนำไปสนับสนุนขอความในสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะเฉพาะดาน 

๓.  ปรับปรุงคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในขอ ๑.๑(๒) ใหสอดคลองกัน เชน 

- การคิดวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

- ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) หรือ พิจารณาใสคำวา

นวัตกรรม  

๔. ขอ ๒ แกไขคำวา Modular เปน Module 

๕. การกำหนดสัดสวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Problem Based Learning, 

Activity Based Learning ในแตละรายวิชา  

๖. คณาจารยยังขาดความชัดเจนและความเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning, Problem Based Learning, Activity Based Learning แตกตางกัน ควรกำหนด 

คำนิยามและสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 

๗. ขอกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ควรครอบคลุมถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผูแทนหัวหนาสวนงานวิทยาเขตละ จำนวนสองคน เพื่อแตงตั้งเปน 

          กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

   

  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๑๘๑๑/๒๕๖๒  เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหนง ๒ ป นับตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกลาวครบวาระการดำรงตำแหนงแลว ๒ ป ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ คณะกรรมการ ขอ ๖ กำหนดใหมี

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

๑. อธิการบดี      เปน   ประธานกรรมการ 

๒. ผูทรงคุณวุฒิทางดานการเงินและบญัชี จำนวนหนึ่งคน เปน กรรมการ 

๓. ผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย จำนวนหนึ่งคน  เปน กรรมการ 

๔. รองอธิการบด ี     เปน กรรมการ 

๕. ผูแทนหัวหนาสวนงานวิทยาเขตละ จำนวนสองคน  เปน กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีเสนอ จำนวนหนึ่งคน  เปน กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหนาหนวยงานภายในสำนักงานมหาวทิยาลัย  เปน ผูชวยเลขานุการ 

ท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณหรือดานการเงินหรือดานพัสดุ  จำนวนไมเกินสามคน 

 

  ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งและใหคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหนง ๒ ป  

ในกรณีที่กรรมการดังกลาวพนจากตำแหนงตามวาระแตยังมิไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหม ใหกรรมการ 

ซ่ึงพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม 

  การแตงตั ้งกรรมการตาม (๕) ใหที ่ประชุมซึ ่งประกอบดวยอธิการบดี หัวหนาส วนงาน  

และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ดำเนินการสรรหา เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาแตงตั้ง 

  ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูแทนหัวหนาสวนงาน

วิทยาเขตละ จำนวนสองคน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ เห็นชอบเลือกผูแทนหัวหนาสวนงานวิทยาเขตละจำนวนสองคน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการเงินและ

ทรัพยสิน ดังนี้ 

วิทยาเขตสงขลา 

-  คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

-  คณบดีคณะนิติศาสตร 
 

วิทยาเขตพัทลุง 

-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

-  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  เรื่อง  การเตรียมการคัดกรองนิสิตและประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 ประธานกลาวชื่นชมสวนงานท่ีวางระบบการทำงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พรอมนี้ ไดขอใหผูบริหารดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. วางระบบการคัดกรองนิสิตเม่ือมหาวิทยาลัยเปดทำการ  

๒. มอบรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและ

ทรัพยากรบุคคล และผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ดูแลความเรียบรอยของระบบสนับสนุน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยผานระบบ Cisco Webex Meeting ในวันที ่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๓ ณ หองประชุมทองหลาง ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

มติ รับทราบและมอบผูบริหารดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

 ๕.๒  เรื่อง  การสนับสนุนคาอินเตอรเน็ตแบบเหมาจายใหแกนิสิต 

  

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนคาอินเตอรเน็ตแบบเหมาจายใหแกนิสิตสำหรับภาคเรียนฤดูรอน  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฎวา รอบแรกมีนิสิตลงทะเบียนผานระบบ จำนวน ๙๐๘ คน จากจำนวน ๑,๘๕๔ คน  

คิดเปนรอยละ ๔๙ ซ่ึงจะมีการเปดระบบใหนิสิตลงทะเบียนรอบตอไป 
 

มติ รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

      รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 


