รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
ผานระบบ Cisco Webex Meetings
จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ)
๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร)
๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง)
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
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. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)

ประธาน

๒
๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ)
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชว ยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(อาจารยรัชกฤต ภาณุอัครโชค…ปฏิบัติหนาที่แทน)
๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร.กรกฎ ทองขะโชค)
๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานนทน)
๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๘. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร..รักษาการแทน)
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน...รักษาการแทน)

๓
๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)
๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๓๒. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๓๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
๓๔. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี)
๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน)
๔. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ)
๕. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพงศ โอทอง
๒. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๓. นายอุกฤช คงคาลัย

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

รองผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
๑.๑ เรื่อง การจัดโครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร รุนที่ ๑
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู บริหาร รุนที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘-๒๐
และปดโครงการระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบลูโซเทล สมารท กระบี่ จังหวัดกระบี่
การจั ด โครงการดั งกล าวได เ ชิญ ผู บ ริห ารไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดแนวคิดมาหลายเรื่อง ไดเครือขาย
จึงเห็นควรจัดโครงการลักษณะนี้อีกครั้ง สำหรับแนวคิดในการจัดจะมีการหารือกันตอไป
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการบริหารอาคารสัมมนาคาร

ตามที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการบริหารอาคารสัมมนาคาร และมีการแจงงด
ใหบริการศูนยปฏิบัติการอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น ประธานแจงใหผูบริหารทราบ
วามหาวิทยาลัยยังคงเปดใหบริการ หากสวนงานใดมีความประสงคจะใชบริการใหติดตอสำนักสงเสริมการบริการ
วิ ช าการและภู มิ ป ญ ญาชุมชน ทั ้ งนี ้ ที ่ ป ระชุ มมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มความยืดหยุน
ในการบริการเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ
มติ

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑.๒.๑.๑ เรื่อง รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๔ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฝายการคลังและทรัพยสิน รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และรายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พย ส ิ น สมั ย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวัน อัง คารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดยที ่ ป ระชุ ม มี ม ติ ร ั บ ทราบ และมอบฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการเงิ น และทรั พ ย ส ิ น เสนอที ่ป ระชุม คณบดี
ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อทราบนั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานดังกลาว

๕
สาเหตุการสงคืนหนางบใน ๕ อันดับแรก หลายไตรมาส
ลำดับ
รายการ
ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๓
๑ กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันที่ในเอกสารไม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
ครบถวน/ไมถูกตอง
๒ แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง
อันดับ ๒ อันดับ ๑
๓ เบิกจายไมเปนไปตามระเบียบ/มติที่เกี่ยวของ
อันดับ ๓
๔ จำนวนเงินไมถูกตอง
อันดับ ๓
๕ เลือกชื่อบัญชีผิด
อันดับ ๔ อันดับ ๔

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๑
อันดับ ๑ อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓
อันดับ ๕
อันดับ ๔

สาเหตุการสงคืนสัญญายืมเงินใน ๕ อันดับแรก หลายไตรมาส
ลำดับ
รายการ
ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๓
๑ กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันที่ในเอกสารไมครบถวน/
อันดับ ๑
อันดับ ๑
ไมถูกตอง
๒ แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง
อันดับ ๒
อันดับ ๒
๓ มีนี้คางชำระ
อันดับ ๔
อันดับ ๔
๔ จำนวนเงินผิด
อันดับ ๓
อันดับ ๓

อันดับ ๒
อันดับ ๓
อันดับ ๕
อันดับ ๔

ไตรมาส ๒
อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓
อันดับ ๔

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
ที่ประชุมมีข อสังเกตและข อเสนอแนะเกี่ยวกับความไมชั ดเจนของการนั บเอกสารขอรับ กลั บ
จากสวนงานเจาของเรื่ อง รวมทั้งการไมส ามารถแกไขข อมูล ในระบบก อนส งได จึงทำใหมี สถิต ิ ของสวนงาน/
หนวยงานที่สูง
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๒.๑ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกำหนดใหมี
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุมเปาหมายเปน หนว ยงานภาครัฐ ทั่ว ประเทศ
จำนวน ๘,๓๐๐๔ แหง เพื่อใหหนวยงานที่เ ขารวมโครงการฯ ไดรับทราบผลการประเมิน ฯ เพื่อใชเปนขอ มู ล

๖
ประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง มีคุณธรรมในการดำเนินงาน
ภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ได ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบให ห น ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน ว ยงานให ค วามร ว มมื อ และเข า ร ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นั้น
สรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ
คะแนน
ระดับ
๒๕๖๐
๗๓.๒๒
ระดับสูง
๒๕๖๑
๘๓.๕๗
ระดับสูงมาก
๒๕๖๒
๘๗.๒๘
A
๒๕๖๓
๘๘.๖๑
A
บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ ๘๘.๖๑ อยูในระดับ A
เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนนควบคู
กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
๙๕.๐๐ – ๑๐๐
AA
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
A
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
B
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
C
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
D
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
E
๐ – ๔๙.๙๙
F

๗
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คุณภาพการดำเนินงาน
การปรับปรุงการทำงาน
การปฏิบัติหนาที่
การใชอำนาจ
การใชปญหาการทุจริต
การใชทรัพยสินของราชการ
การใชงบประมาณ

คะแนน
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๕.๘๔
๘๕.๐๑
๘๓.๙๐
๘๓.๐๓
๘๑.๔๗
๗๘.๓๖
๗๔.๑๖
๖๘.๕๘

ขอเสนอแนะ
๑. แบบวั ดผู  มีส  วนไดส  วนเสียภายใน ไดคะแนน IIT ต่ ำกว าเกณฑเป าหมาย (ร อยละ ๘๕)
เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ
โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้
๑) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน และสรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการ
ไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
๒) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ
๓) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็น
ของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๔) การใช ทรั พย สิ นของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใช ทรัพยส ินของราชการ
สรางระบบการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอยางเครงครัด

๘
๕) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก
๒. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คะแนน EIT ต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ ๘๕) เปน
การประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม
เลือกปฏิบัติ จึงความดำเนินการดังนี้
๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางทั่วถึงและสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับงานอยางสม่ำเสมอ
๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลเว็บไซตหลักของ
หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง
๓) การปรั บปรุ งระบบการทำงาน สร างกระบวนการปรึ กษาหารื อระหว างผู บริหารและ
บุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการประชาชน
ทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ไดโดยสะดวก ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุง
ระบบใหทันสมัย และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด คะแนน OIT ผาน
เกณฑเปาหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) แบบวัด OIT ซึ่งสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e –
service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอแสนอแนะดังนี้
๑. ควรหาวิธีการสรางการรับรูใหทุกคนไดรับทราบเกี่ยวกับความโปรงใสและประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณของผูบริหาร
๒. ประเด็ น การแก ไ ขป ญ หาการทุจ ริ ตและการใช ทรั พย สิน ของราชการยั งได ค ะแนนต่ ำ
เสนอใหทำ OKR และนำประเด็นมาจัดทำการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๓. การเลือกบุคคลเปนกลุมตัวอยาง ตองเลือกบุคคลที่มีขอมูลอยางเพียงพอ เพราะอาจทำ
ใหผลการประเมินเกิดความคลาดเคลื่อน รวมทั้งการสื่อสารขอมูลถึงกลุมเปาหมายยังไม
ทั่วถึง อาจสงผลถึงทัศนคติในการประเมิน
มติ รับทราบ และใหผูบริหารตรวจสอบขอมูลของสวนงาน/หนวยงานในประเด็นที่ควรปรับปรุง
และหาแนวทางการพัฒนา เพื่อใหผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยดีขึ้น

๙
๑.๒.๓ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
๑.๒.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๔ และปการศึกษา
๒๕๖๕ (ขอมูล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
ตามที่ฝายวิชาการไดมีบันทึกขอความไปยังสวนงานวิชาการตาง ๆ จำนวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ขอใหสงเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรที่ตองปรับปรุง
ใหพรอมใชปการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดใหสงเลม มคอ.๒ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. ขอใหดำเนินการเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ใหพรอมใชปการศึกษา
๒๕๖๕ กำหนดให เ สนอโครงการปรั บ ปรุ งหลักสูตรภายในวัน ที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓ และส งเล ม มคอ.๒
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ เพื่อใหทุกหลักสูตรสามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตร
ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่ฝายวิชาการกำหนดไว และดำเนินการใชหลักสูตรทันในแตละปการศึกษา โดย
หลักสูตรที่ตองปรับปรุงใหพรอมใชปการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวน ๘ หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรที่ยังไมสงเลม มคอ.๒ จำนวน ๔ หลักสูตร รอเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผ า นที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย จำนวน ๒ หลั ก สู ต ร
รอเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หลักสูตร
หลักสูตรที่ตองปรับปรุงใหพรอมใชปการศึกษา ๒๕๖๕ มีจำนวน ๕๑ หลักสูตร
ซึ่งกำหนดสงโครงการปรับปรุงหลักสูตรภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีโครงการที่ผานการอนุมั ติ
โครงการและมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเรียนรอยแลว จำนวน ๑ หลักสูตร ฝายวิชาการสงคืน
คณะเพื่อแกไขรายละเอียดในโครงการ จำนวน ๒ หลักสูตร
หลักสูตรที่ตองพัฒนาใหพรอมใชปการศึกษา ๒๕๖๕ มีจำนวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยังไมเสนอของบประมาณสนับสนุนและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๒. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื ่ อ งกล
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ อยูระหวางเพิ่มขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจำหลักสูตรกอนเสนอเขาสภาวิชาการ
๓. หลั ก สู ต รดุ ร ิ ย างคศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ส ร า งสรรค
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝายวิชาการสงคืนแกไขรายละเอียดในโครงการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบและมอบคณบดีติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด

๑๐
๑.๒.๓.๒ เรื่อง ขอดีและขอจำกัดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนในภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๓ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ฝายวิชาการ ไดจัดทำสำรวจ และเก็บขอมูล
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จากอาจารย นิสิต และผูที่เกี่ยวของ โดยสรุปเปน
ขอดีและขอจำกัดในการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้
ประเด็น
ขอดี
๑. การเรียนการสอน ๑. ชวยปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
ออนไลน
COVID-19
๒. การสอนออนไลนมีประโยชนหลาย ๆ
ดาน เชน แกปญหาจำนวนหองเรียนที่ไม
เพียงพอในปจจุบัน และคาใชจายในการ
จัดทำเอกสารประกอบการสอน
๓. การเรียนการสอนแบบออนไลนนาสนใจ
ในบางรายวิชาอาจใชรูปแบบการสอนแบบ
ออนไลนบางสวนควบคูไปกับการสอนใน
หองเรียน
๔. การเรียนการสอนออนไลนชวยลด
คาใชจายการเดินทาง
๕. การเรียนการสอนแบบออนไลนนาสนใจ
และไมแตกตางจากการเรียนในหองมากนัก

ขอจำกัด
๑. เครือขายอินเตอรเน็ตไมคอยเสถียร
และบางครั้งสัญญาณขาดหาย ทำให
การเรียนการสอนไมตอเนื่อง
๒. ควรพัฒนาระบบ Internet และ
สัญญาน WiFi ใหมีความแรง เร็ว และ
เสถียร
๓. การสอนแบบออนไลนสราง
ความสัมพันธกับผูเรียนไดนอย
๔. การเรียนการสอนออนไลน
เพิ่มคาใชจายในสวนของคาอินเตอรเน็ต
และคาไฟฟา
๕. อุปกรณที่นิสิตมี ไมพรอมตอการเรียน
แบบออนไลน
๖. สภาพแวดลอมที่นิสิตอยู ไมคอย
เหมาะสม ทำใหความสนใจในการเรียน
หายไป
๗. การติดตอสื่อสาร เพื่อทำงานกลุม
คอนขางยาก
๒. การสอบออนไลน ๑. สามารถจัดสอบในสถานที่ใดก็ได
๑. นิสิตสามารถทุจริตในการสอบไดงาย
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ปญหาความไมเสถียรของสัญญาณ
๒. ประหยัดคาใชจายในดานทรัพยากร เชน อินเตอรเน็ต ทำใหนิสิตบางรายไมพรอม
การใชงานหองเรียน คาตอบแทนกรรมการ สำหรับการสอบ
คุมสอบ คากระดาษและคาหมึกพิมพในการ ๓. ระบบ TSU-MOOC ไมสามารถ
จัดทำขอสอบ
รองรับจำนวนผูเขาสอบในแตละครั้งที่มี

๑๑
ประเด็น

ขอดี
๓. ชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทาง
ของนิสิต และอาจารย
๔. ชวยปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19
๕. นิสิตสามารถทราบผลคะแนนการสอบได
ทันที ทำใหประหยัดเวลาในการ
ตรวจขอสอบของอาจารยผูสอน
๖. ระบบ TSU-MOOC สามารถพิสูจน
ตัวตนของนิสิตได ทำใหสามารถปองกัน
การทุจริตของนิสิตไดในระดับหนึ่ง
๗. ระบบ TSU-MOOC สามารถ Random
ขอสอบเพื่อปองกันการทุจริตในการสอบได

ขอจำกัด
ปริมาณมาก เชน การจัดสอบรายวิชา
บังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. ขอจำกัดของระบบ TSU-MOOC ใน
บางฟงกชั่นไมสามารถทำได เชน การ
กำหนดใหนิสิตทำขอสอบแบบเดินหนา
โดยไมใหยอนกลับมาทำขอสอบอีก
เพื่อปองกันการทุจริตในการสอบ
๕. กรณีที่จัดสอบดวยโปรแกรมอื่นที่ไมใช
ระบบ TSU-MOOC จะไมสามารถพิสูจน
ตัวตนของนิสิตได ทำใหลอแหลมตอการ
ทุจริตในการสอบ
๖. การสอบออนไลนในแตละครั้ง
จำเปนตองใชอุปกรณในการจัดสอบ
อยางนอย ๒ อุปกรณ เพื่อใชในการสอบ
๑ อุปกรณ และใชในการตรวจสอบผูเขา
สอบ ๑ อุปกรณ ซึ่งนอกจากตองใช
อุปกรณจำนวนมากแลว ยังตองใช
สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มากขึ้นดวย

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอมูลควรแสดงความถี่และน้ำหนักวาเรื่องใดมีความสำคัญ เพื่อจะไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย
หาขอสรุปในการแกไขปญหา
๒. การสอนออนไลนใหยึดผลประโยชนของผูเรียนเปนหลัก หากมีความประสงคจะจัดออนไลนใน
ปการศึกษาตอไป ผูสอนตองสามารถอธิบายใหชัดเจนวามีขอดีกวาการสอนในหองเรียน
อยางไร
มติ
รับทราบ และมอบฝายวิชาการแจงเวียนหนังสือเพื่อเนนย้ำการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ใหคณะไดรับทราบ

๑๒
๑.๒.๔ เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
๑.๒.๔.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธกิจกรรมของสำนักบมเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.นุ กู ล อิ น ทระสั ง ขา ผู  อ ำนวยการสำนั ก บ ม เพาะวิ ช าการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักบมเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้
๑. โครงการสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทยการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ
P.๑ โครงการการพัฒนาระบบนิเทศเพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม
(Entrepreneurial Ecosystem Development)
P.๒ กิจกรรมการสรางผูจัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager (CIM)
P.๓ การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
(Brain Power Skill Up)
P.๔ แผนงานยกระดั บงานวิจั ย ขั้ นสูงสู ภาคอุ ตสาหกรรม DEEP Tech to
Industry Convergence/ DTIC
๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นในภูมิภาค ดวยองคความรู
ภูมิปญญาและนวัตกรรม
P.๕
P.๖
P.๗

แผนงานย อ ย : การพั ฒ นากระบวนการวิ จ ั ย ของผู  ป ระกอบการ
(Industrial Research and Development Capacity Building)
แผนงานย อย : การยกระดับ การวิจ ัย และพัฒ นาของผูประกอบการ
ดวยเครือขายโครงสรางพื้นฐาน ววน.RD Facilities Boostup
แผนงานการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน Area-based Innovation for Community
๗.๑ การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (Tech transfer Community)
๗.๒ การสรางผูประกอบการชุมชน (Local Stratups)

๑๓
๓. กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม (TED Fund)
๔. โครงการศึ กษาภาพอนาคตแนวโนมการเปลี่ย นแปลงเชิงพื้น ที่เพื่อการพัฒ นานวัตกรรม
เชิงสังคม Social Foresight ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
๕. กิจกรรม Research to Market – R2M 2020
๖. โครงการหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
๗. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ (TSU Student Entrepreneurship
Development Academy : T-SEDA)
๘. การจัดประชุมเครือขายเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะมีการทำความรวมมือกันตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรนับภาระงานหรือกำหนด KPI เพื่อสรางผลงานใหกับคณะที่มีบุคลากรไป
ชวยปฏิบัติงานหรือสรางผลงานใหกับสำนักบมเพาะวิชาการฯ หรือหนวยงานอื่น
๒. ควรเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับคณะและเชิญประชุมบุคลากรเพื่อใหไดรับทราบขอมูลโครงการ/
กิจกรรมโดยทั่วกัน รวมทั้งการเขาสูระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานตาง ๆ ตองมี
ความโปรงใส ประกาศขาวสารใหชัดเจน
มติ รับทราบ มอบสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ประชุม
และประเด็นการคิดภาระงาน มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจั ดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดั บ สู ง
ครั ้ งที ่ ๕/๒๕๖๓ เมื ่ อวั นจั นทร ที ่ ๒๑ กั นยายน ๒๕๖๓ และได แจ งเวี ยนพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มแล วนั้ น
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณากรอบระยะเวลาการเปด-ปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ไดจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
โดยกำหนดกรอบเวลาการเปด-ปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ และรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ที่ กิจกรรมการเรียนการสอน
๑ วันเปดภาคเรียน
๒ วันสอบกลางภาค

๓

วันสอบปลายภาค

๔

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนฤดูรอน
หมายเหตุ
๕ ก.ค. ๖๔
๒๙ พ.ย. ๖๔
๑๘ เม.ย. ๖๕ ๑. ปการศึกษา ๒๕๖๔
ไมกําหนดวันหยุด
๓๐ ส.ค.
๒๔ - ๓๐ ม.ค. ๖๕
กอนสอบปลายภาค
๒. ไมมีกําหนดวันสอน
๕ ก.ย. ๖๔
๒๑ มี.ค. ๖๕
๓๐ พ.ค. ๖๕
๒๖ ต.ค. ๖๔
ชดเชย กรณีที่มี
วันเรียนตรงกับ
๘ พ.ย. ๖๔
๓ เม.ย. ๖๕
๖ มิ.ย. ๖๕
วันหยุดชดเชย
๙ พ.ย. ๖๔
๔ เม.ย. ๖๔
๖ มิ.ย. ๖๕
วันหยุดนักขตฤกษ
๒ สัปดาห
๒ สัปดาห
๑ สัปดาห
ประมาณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันปดภาคเรียน
๕ วันหยุดระหวางภาคเรียน
๖ วันเปดภาคเรียนปถดั ไป
(ปการศึกษา ๒๕๖๕ )
หมายเหตุ : ปฏิทิน TCAS๖๔ อว.กําหนดวันสุดทายของการยืนยันสิทธิ์ในระบบ รอบ Direct Admission วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรอบเวลาวันเปด-ปดภาคเรียนในแตละภาคเรียนเพื่อนำขอสรุป
ไปจัดทำรายละเอียดในปฏิทินการศึกษา เสนอขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
มติ

เห็นชอบกรอบเวลาการเปด-ปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

๑๕
๔.๒ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทยกเวนคาเลาเรียน
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประสบกับปญหาจำนวนนิสิตนอยลง เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
รวมถึงคุณภาพของนิสิตแรกเขาลดลงดวย นอกจากนี้ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของการแพรระบาดของ
โรคโควิด (CIVID-19) และความไมสงบในบานเมือง สงผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเอื้อใหทุกคณะไดใหโอกาส
นิสิตสวนหนึ่งไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทยกเวนคาเลาเรียนคณะละ
๒ – ๓ ทุนตอปการศึกษา ทั้งนี้ คณะสามารถปรับเปลี่ยนทุนนี้เปนหลายทุนได เชน ทุนยกเวนคาเลาเรียน ๕๐%
(๒ ทุน) เปนตน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ เห็นควรใหสรางระบบการเฟนหาบุคคลที่มีความเดือดรอน โดยมอบรองอธิการบดีฝายบริหารและ
กิจกรรมนิสิต ทั้งสองวิทยาเขต รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ

๔.๓ เรื่อง เกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น
และหนวยงานบริหาร ทุกปการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใชผลการดำเนินงานตาม
คำรับรองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ของ
ผูบริหารและบุคลากร นั้น เพื่อใหการประเมินตามคำรับรองของสวนงาน หนวยงานสะทอนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงานตามคำรับรอง
โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ การประเมินเชิงปริมาณ และการประเมินเชิงคุณภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑. คณะที่มีคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมาสูง
อยูแลว เมื่อมาพิจารณาผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน อาจจะไดนอยกวาคณะที่เพิ่ง
เริ่มตน
๒. หากการประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณคิ ด แต ค ะแนน EdPEx คณะที่ เ ริ่ ม ต น หลั ง กว า บางคณะ
อาจเสียเปรียบ ดังนั้นจึงเห็นนำใหมีคะแนนพัฒนาการ โดยเสนอใหใชคะแนนผลการประเมิน
EdPEx รวมกับ คะแนนพัฒนาการ โดยกำหนดสัดสวนรอยละ ๖๐ : ๔๐

๑๖
๓. คณะมีบริบทที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร การตั้งคาเปาหมายใหมีความทาทาย
อาจจะยาก เพราะแตละคณะมีจำนวนหลักสูตรที่แตกตางกัน
๔. การเปลี ่ ย นแปลงเกณฑ ก ารประเมิ น ควรแจ ง ให ค ณะทราบล ว งหน า เพราะได ล งนาม
คำรับรองการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
๕. เห็นควรใหมีกรรมการพิจารณาความทาทายของตัวชี้วัด มอบใหรองอธิการบดีที่กำกับตัวชี้วัด
เปนประธาน และมีผูแทนแตละสวนงานเปนกรรมการ โดยมีเงื่อนไขหากพิจารณาของสวนงานใด
ผูแทนสวนงานนั้นตองไมรวมพิจารณาในตัวชี้วัดนั้น
๖. ควรนำขอมูลยอนหลังมาพิจารณาการกำหนดคาคะแนนแนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป
และการกำหนดคาแนวโนมคงที่ ตองกำหนดแถบคะแนนใหชัดเจน
มติ
๑. เห็นชอบเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) องคประกอบการประเมิน
๒)

องคประกอบการประเมิน
๑. การประเมินเชิงปริมาณ
๒. การประเมินเชิงคุณภาพ
๒.๑ การบรรลุคาเปาหมาย
๒.๒ แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป
(ระดับแนวโนมที่ดีขึ้นหรือลดลง)
รวม

รอยละ
๖๐
๔๐
(๒๕)
(๑๕)
๑๐๐

๒) เกณฑการประเมิน
๒.๑ เกณฑการประเมินเชิงปริมาณ (รอยละ ๖๐)
๑) ส ว นงานที ่ ไม มี คะแนนผลการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๖๒ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) พิจารณาจากผลการประเมิ น
ตามลำดับคะแนนที่กำหนด
๒) สวนงานที่มีคะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ป การศึ กษา ๒๕๖๒ พิจ ารณาจากคะแนนผลการประเมิน EdPEx (ร อยละ ๖๐) และ
คะแนนพัฒนาการ (รอยละ ๔๐)
๓) สวนงานอื่นและหนวยงานบริหาร ใชผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

๑๗
๒.๒ การประเมินเชิงคุณภาพ (รอยละ ๔๐)
๑) การบรรลุเปาหมาย (รอยละ ๒๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานใน
ปที่ผานมา พิจารณาจากระดับความทาทายในการกำหนดคาเปาหมาย และระดับการ
บรรลุเปาหมาย โดยปรับขอความในตารางดังนี้
ระดับการบรรลุเปาหมาย
- ไมบรรลุ
ใกลบรรลุ (ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดนอยกวารอยละ ๑๐)
- บรรลุ
บรรลุธรรมดา (ใกลเปาหมายที่กำหนด)
การกำหนดคาเปามาย
- ไมทาทาย (เทากับหรือต่ำกวาผลการดำเนินงานปที่ผานมา นอยกวารอยละ ๑๐)
๒) แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป (รอยละ ๑๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป
๒. มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูช วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

