
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๔๕ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร....รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู      

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (นางสาววภิาวรรณ  ออนประเสริฐ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๑. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๓. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๓. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    ติดภารกิจอ่ืน  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกา...รักษาการแทน) 

๔. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ลา  

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางโสภิน  วัฒนเมธาว ี  นายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย   หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. นางสาวสุกัลยา  สังขทอง  ผูจัดการกลุมภารกิจบมเพาะวิสาหกิจ สำนักบมเพาะวิชาการ 

     เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
 

 

 

 

 



 ๔ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

   - ไมมี - 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง  จำนวนนิสิตท่ีเขาประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔  

   ในระบบประเมินการเรียนการสอน 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหนิสิตตองประเมินการเรียนการสอนในระบบ

ประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภายหลังที่สิ้นสุดการเรียนการสอน เพื่อประเมินการจัดการเรียน 

การสอนของอาจารยและรับฟงขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ จากนิสิต อันจะนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนตอไป 

    ฝายวิชาการไดเปดใหนิสิตเขาประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมิน 

การเร ียนการสอนประจำภาคเร ียนที ่  ๑ ป การศึกษา ๒๕๖๔ ผ านหนาเว ็บไซตมหาว ิทยาล ัยทักษ ิณ  

ระหวางวันที่ ๔ ตุลาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และไดเปดระบบใหผูบริหารสวนงานวิชาการและอาจารย 

สามารถดูผลประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๖๔ ไดตั ้งแตวันที ่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบจำนวนนิสิตที่เขาประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่แตละทานรับผิดชอบ  

และกระตุนเตือนใหนิสิตเขาประเมินการเรียนการสอน โดยปจจุบันมีจำนวนนิสิตที่เขาประเมินการเรียนการสอน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในระบบประเมินการเรียนการสอนจำแนกตามสวนงานวิชาการ  

(ขอมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 ๕ 

ลำดับ สวนงานวิชาการ 
จำนวนนิสิต 

ประเมิน (ครั้ง) 

จำนวนท้ังหมด 

ท่ีนิสิตประเมิน 

(ครั้ง) 

รอยละ 

๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๖,๕๒๑ ๑๒,๙๘๕ ๕๐.๒๒ 

๒. คณะวิทยาศาสตร ๔,๔๙๗ ๘,๔๐๗ ๕๓.๔๙ 

๓. คณะศึกษาศาสตร ๕,๙๘๘ ๑๐,๙๖๐ ๕๔.๖๔ 

๔. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๓๕๖ ๑,๕๗๕ ๒๒.๖๐ 

๕. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๑,๔๕๐ ๓,๘๐๓ ๓๘.๑๓ 

๖. คณะศิลปกรรมศาสตร ๑,๐๔๒ ๓,๒๖๕ ๓๑.๙๑ 

๗. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๕,๕๕๓ ๑๐,๘๑๕ ๕๑.๓๕ 

๘. คณะนิติศาสตร ๔,๖๔๗ ๑๒,๖๑๔ ๓๖.๘๔ 

๙. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ๑,๔๑๔ ๔,๐๒๙ ๓๕.๑๐ 

๑๐. วิทยาลัยนานาชาติ ๑๔ ๔๖ ๓๐.๔๓ 

๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ๓๓๐ ๕๒๓ ๖๓.๑๐ 

๑๒. คณะพยาบาลศาสตร ๔๗๐ ๙๔๗ ๔๙.๖๓ 

๑๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๒๔๗ ๖๑๖ ๔๐.๑๐ 

๑๔. บัณฑิตวิทยาลัย ๒๔ ๑๒๘ ๑๘.๗๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ และมอบสวนงานวิชาการกระตุนใหนิสิตประเมินมากข้ึน 

 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากเลขานุการ 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง   ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

   และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ และ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

     

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

ที่ประชุม แจงใหที ่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

 



 ๖ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเขารวม SDG Ranking โดยมหาวิทยาลัยอาจตั้ง

คณะทำงานเพ่ือศึกษาขอมูลดังกลาว เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
 

 

มติ รับทราบ 
 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากคณะวิทยาศาสตร 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง  โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ผานการประเมินระยะท่ี ๓ 
 

 

    ตามที่คณะวิทยาศาสตร รวมกับโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ไดดำเนินการ

โครงการ วมว-ม.ทักษิณ นั้น บัดนี้ ไดผานการประเมินโครงการ ระยะที่ ๓ โดยมีระยะเวลา ๒๐ ป โดยในแตละป

จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  การเขารวม SDG Ranking 

 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไดมีมติมอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ศึกษาขอมูล

และรายละเอียดตัวชี้วัด นั้น ในการนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาขอมูล

ดังกลาว เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล พิจารณาดำเนินการ 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  กำหนดกรอบระยะเวลาการเปด-ปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  ดวยกลุ มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จะจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาในการเรียน จำนวน ๑๕ สัปดาห และระยะเวลาการสอบ จำนวน ๓ สัปดาห 

แตเนื่องจากปฏิทิน TCAS ๖๕ สิ้นสุดกระบวนการรับนิสิตใหม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งการกำหนด 

เปดภาคเรียนที ่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ อยู คาบเกี ่ยวระหวางกอนและหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบเวลาวันเปด - ปดภาคเรียนในแตละภาคเรียนเพื่อนำขอสรุปไปจัดทำ

รายละเอียดในปฏิทินการศึกษา เสนอตอขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการตอไป ดังนี้ 
 

แผนท่ี ๑ 

ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนท่ี ๑ เปดภาคเรียนวันท่ี ๔ ก.ค. ๖๕ 

ภาคเรยีนท่ี ๑ ภาคเรยีนท่ี ๒ ภาคเรียนฤดูรอน 

๑ วันเปดภาคเรียน ๔ ก.ค. ๖๕ ๒๘ พ.ย. ๖๕ ๒๔ เม.ย. ๖๖ 

๒ วันสอบกลางภาค ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๕ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๖ - 

๓ วันสอบปลายภาค ๓๑ ต.ค. - ๑๓ พ.ย. ๖๕ ๒๐ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖ ๖ - ๑๑ มิ.ย. ๖๖ 

๔ วันปดภาคเรียน ๑๔ พ.ย. ๖๕ ๓ เม.ย. ๖๖ ๗ มิ.ย. ๖๖ 

๕ วันหยุดระหวางภาคเรียน ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๑ สัปดาห 

๖ วันเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๖ ประมาณวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 

แผนท่ี ๒ 

ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนท่ี ๒ เปดภาคเรียนวันท ี๑๘ ก.ค. ๖๕ 

ภาคเรยีนท่ี ๑ ภาคเรยีนท่ี ๒ ภาคเรียนฤดูรอน 

๑ วันเปดภาคเรียน ๑๘ ก.ค. ๖๕ ๒๘ พ.ย. ๖๕ ๒๔ เม.ย. ๖๖ 

๒ วันสอบกลางภาค ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๕ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๖ - 

๓ วันสอบปลายภาค ๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๕ ๒๐ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖ ๖ - ๑๑ มิ.ย. ๖๖ 

๔ วันปดภาคเรียน ๒๑ พ.ย. ๖๕ ๓ เม.ย. ๖๖ ๗ มิ.ย. ๖๖ 

๕ วันหยุดระหวางภาคเรียน ๑ สัปดาห ๓ สัปดาห ๑ สัปดาห 

๖ วันเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๖ ประมาณวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

** หมายเหตุ :  ปฏทิิน TCAS65 อว.กำหนดวันสดุทายของการยืนยันสิทธิในระบบ รอบ Direct Admission  

วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ไมมีการจัดสอนชดเชยเน่ืองจากวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดพิเศษ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๘ 

  ที ่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาการเปดภาคการศึกษาเร็วจะมีประโยชนตอนิสิต 

เพราะจะสงผลตอการยื่นใบประกอบวิชาชีพ และสมัครงานไดตามเวลาท่ีกำหนด 

 

 มติ  เห็นชอบการเปดภาคเรียนตามแผนท่ี ๑ วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับวันหยุดจำนวน ๒ วัน

ใหบริหารจัดการตามความเหมาะสม 

 

  ๔.๒  เรื่อง  ประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน 

 

  ดวยฝายวิชาการไดจัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน ผานระบบ 

TSU MOOC เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยฝายวิชาการไดสรุปประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

ออนไลนเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. ประเด็นความพรอมดานอุปกรณการเรียนของนิสิต มีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีระบบการยืม

อุปกรณการเรียนสำหรับนิสิต โดยอาจมอบหมายใหสวนงานวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณการเรียนของนิสิต 

๒. การจัดการเรียนการสอน ควรมีระบบรองรับมากกวา ๑ ระบบ เพ่ือเปนการสำรองไว  

กรณีท่ีระบบหลักของมหาวิทยาลัยมีปญหา จะไดสามารถใชระบบอ่ืนทดแทนในการจัดการเรียน

การสอนได เชน ระบบ Google Classroom 

๓. การจัดสรร License Webex ใหกับนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถใชในการประชุมกลุมยอย  

หรือทำงานกลุมในกิจกรรมท่ีแตละรายวิชากำหนด โดยอาจให License Webex  

ไวกับสวนงานวิชาการเพ่ือหนาท่ีบริหารจัดการ License Webex ดังกลาวใหกับนิสิต 

๔. มหาวิทยาลัยควรมีการสำรวจสัญญาณอินเตอรเน็ตในแตละพื้นที่วาสามารถรับสัญญาณ

อินเตอรเน็ตเพื ่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมหรือไม เชน อาคารคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๖    อาคาร ๑๗ ชั้น ๒  และบริเวณบานพักบุคลากร  

ซ่ึงยังมีปญหาเรื่องการรับสัญญาณอินเตอรเน็ตอยู 

๕. การมอบหมายงานใหนิสิตมากเกินไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดใหจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน ทำใหแตละรายวิชาตางก็มอบหมายชิ้นงานใหนิสิตทำเพื่อใชเปนคะแนนเก็บ 

สงผลใหจำนวนชิ้นงานในภาพรวมที่นิสิตรับผิดชอบมีจำนวนมาก ดังนั้น ในภาคเรียนที่  

๒/๒๕๖๔ หากตองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน แตละหลักสูตรควรมีการประชุมหารือ

รวมกันเพื่อกำหนดความเหมาะสมของจำนวนชิ้นงานที่มอบหมายใหนิสิตแตละคนทำใน

ภาพรวมรวมกัน เพ่ือไมใหนิสิตมีภาระงานมากเกินไป 

๖. การจัดการเรียนการสอนออนไลน อาจารยผูสอนควรบันทึกการสอนทุกครั้งและจัดเก็บใน

ระบบ TSU MOOC เพื่อใหนิสิตสามารถเขาศึกษาเนื้อหายอนหลังได จะชวยลดปญหาความ

ไมพรอมของผูเรียนในดานตาง ๆ ของนิสิตไมสามารถเขาเรียนในชวงเวลาท่ีกำหนดได 



 ๙ 

๗. รูปแบบการสอบอาจตองปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณปจจุบัน เชน ใชวิธีการเก็บคะแนน 

การสอบแบบ Open Book การสอบแบบ Take Home Exam กรณีที ่เปนการสอบแบบ

ออนไลน จำนวนขอสอบในการจัดสอบไมควรมีจำนวนขอท่ีมากจนเกินไป รวมท้ังการกำหนด

ระยะเวลาในการสอบท่ีเหมาะสม เปนตน 

๘. ความพรอมในการจัดสอบผานระบบ TSU MOOC กรณีกลุมที่มีจำนวนนิสิตตั้งแต ๓๐๐ คน

ขึ้นไป ตองแบงนิสิตเปนกลุมละ ๑๐๐ คน และจัดใหนิสิตเขาสอบแบบเหลื่อมระยะเวลา

ประมาณ ๕-๑๐ นาที เพื่อปองกันปญหาการลมของระบบอันเนื่องมาจากนิสิตเขาใชระบบ

พรอมกัน และการจัดทำขอสอบในแตละหนา ควรมีจำนวนขอสอบตั ้งแต ๕ ขอขึ ้นไป  

เพ่ือลดภาระงานการโหลดขอมูลของระบบ TSU MOOC 

๙. การขยายระยะเวลาการแกคาระดับขั ้น I ของนิสิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

กำหนดใหตองดำเนินการแกคาระดับขั้น I .ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากการเปดการ

เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลใหบางรายวิชาไมสามารถจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติได 

ทำใหนิสิตไมสามารถแกคาระดับข้ัน I ใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกำหนดได 

 

 มติ  

๑ ควรสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังอาจารยท้ังในรูปแบบเอกสารและผานผูบริหารระดับคณะ 

๒ ประเด็นขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ ใหสำนักคอมพิวเตอร

ประสานงานกับฝายแผนงานตอไป 

 

  ๔.๓  เรื่อง  โครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ  

        (TSU Student Entrepreneurship Development Academy : T-SEDA) 

 

   ในชวงระยะเวลา ๒-๓ ปที่ผานมาประเทศเพื่อนบานอยางประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

หรือแมแตเวียดนามตางก็สนับสนุนใหเกิดมีธุรกิจสตารทอัพขึ้นอยางมากมายเชนเดียวกับประเทศไทย เนื่องมาจาก

นิสิต ซ่ึงเปนคนรุนใหมเริ่มสนใจ/ใหความสำคัญท่ีจะเปนผูประกอบการสตารทอัพหรือตองการมีธุรกิจเปนของตนเอง 

ไมต องการเปนล ูกจางของใคร ดังนั ้น จ ึงมีความจำเปนในการสรางระบบนิเวศการเป นผู ประกอบการ 

(Entrepreneurial) เพื่อสรางความตระหนักใหอาจารย นิสิต นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนา

องคความรูเพื่อสรางสังคมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่เปนอัตลักษณของแตละพื้นที่ ซึ่งถือเปนฐานแหงการผสาน

พลังของบุคลากร ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เพื่อนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมของ

ประเทศไทยตอไปในอนาคต 

 



 ๑๐ 

สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงตระหนักถึงความสำคัญและ

จำเปนในเรื่องนี้ และประสงคที่จะเตรียมความพรอมใหกับนิสิตในการเปนผูประกอบการธุรกิจ Startup ไดอยางมี

คุณภาพและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได จึงไดจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ 

( TSU Student Entrepreneurship Development Academy: T-SEDA) ข ึ ้ น  เพ ื ่ อสร  า ง เสร ิ มท ั กษะและ

ประสบการณจริงในกระบวนการของการเปนผู ประกอบการใหม (Entrepreneur) ตามแนวคิดของ Startup  

ปลูกจิตสานึกความเปนผูประกอบการ ถายทอดแนวคิดและองคความรูในการประกอบธุรกิจใหแกนิสิตเพื่อนำไปใช

ในการประกอบอาชีพหรือจัดตั้งธุรกิจไดในอนาคตตอไป 

   ในการนี้ สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เสนอที่ประชุมเพื่อเชิญคณะเสนอตัวแทน

รวมเปนคณะทางาน/คณะกรรมการ โครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ (TSU Student 

Entrepreneurship Development Academy: T-SEDA) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรเปลี่ยนชื่อหนวยงานภาษาอังกฤษ เปน TSU Academy  of Student -Entrepreneurship 

Development และมีความเชื่อมโยงการทำงานระหวางวิทยาเขต 

๒. การจัดตั้งหนวยงาน ควรเนนความยั่งยืน การทำงานควรมุงเนนกลไกเชิงสถานที่มากกวา 

เพื ่อตอบเปาหมายของการดำเนินการกับแหลงทุนภายนอก ตองการใหเปนหนวยงาน 

ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยฝายกิจการนิสิต หรือฝายวิชาการ และใหสำนักบมเพาะวิชาการ

เพ่ือวิสาหกิจในชุมชนเปนผูดำเนินการ โดยสามารถเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยโดยอาศัยคณะทำงาน คอยควบคุมทิศทางการดำเนินงาน 

๓. ประเด็นการจัดทำหลักสูตรพัฒนานอกชั้นเรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

รับไปหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิตท้ังสองวิทยาเขต 

 

 มติ เห็นชอบโครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ โดยใหคณะเสนอตัวแทน 

รวมเปนคณะทำงาน/คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

๔.๔  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนบูรณาการขับเคล่ือนไทยไปดวยกันเพ่ือพัฒนา  

        "พัทลุงเมืองสมุนไพร ครบวงจร ๒๕๖๖-๒๕๗๐" 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อว.สวนหนา และจังหวัดพัทลุง ไดมีแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

เปนเมืองสมุนไพรครบวงจร (Phatthalung Herbal Hup One-Stop of Southern Thailand) เพื ่อขับเคลื ่อน

พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย สามารถผลิต แปรรูป สงเสริมการตลาด การวิจัยและนวัตกรรม

ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพการทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไป

ดวยกัน เพื่อพัฒนา "พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร" และไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา "พัทลุงเมือง

สมุนไพรครบวงจร" ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๒๘๔๕/๒๕๖๔ แลวนั้น 

  ท้ังนี้ คณะทำงานฝายยกรางแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรแบบครบวงจรจังหวัดพัทลุง ไดดำเนินการจัด

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิจัย หมอพ้ืนบาน เกษตรกรผูปลูกสมุนไพรจังหวัดพัทลุง สวนราชการใน

จังหวัดพัทลุง และไดยกรางแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันเพื่อพัฒนา "พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร 

๒๕๖๖-๒๕๗๐" เรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. การดำเนินงานเชิงบริหารตองมีความชัดเจนทั ้งในเรื ่องการจัดทำแผนและการบริหาร

งบประมาณ เพราะจะเก่ียวของกับแผนของจังหวัดและมหาวิทยาลัย 

๒. การเขียนแผนหากมีความชัดเจน จะสามารถมองเห็นกิจกรรมที่คณะจะสามารถขับเคลื่อนได

และสามารถบูรณาการใหเกิดหลักสูตร การทำวิจัย บริการวิชาการไดงาย  

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ราง แผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันเพื ่อพัฒนา "พัทลุงเมืองสมุนไพร  

ครบวงจร ๒๕๖๖-๒๕๗๐" 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

   ๔.๕ เรื่อง  องคประกอบการประเมิน สวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงาน

วิชาการ สวนงานอื ่น และหนวยงานบริหาร ทุกปการศึกษาเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และใชผลการดำเนินงานตามคำรับรองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของผูบริหารและบุคลากร นั้น ทั้งนี้ ในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได

ปรับปรุงและกำหนดเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ใหสะทอนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกำหนด 

องคประกอบการประเมิน ดังนี้   

 

องคประกอบการประเมิน (ปการศึกษา ๒๕๖๓) รอยละ 

1. การประเมินเชิงปริมาณ  ๖๐ 

2. การประเมินเชิงคุณภาพ  ๔๐ 

2.1  การบรรลุคาเปาหมาย ๒๕ 

2.2  แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง 3 ป   ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 

 

   ในการนี ้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณา 

องคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ใชองคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ตามหลักเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  หรือ 

๒. ปรับเปลี่ยนองคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงานใหม   

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การเริ ่มตน EdPEx ในแตละสวนงาน จะเริ ่มตนไมพรอมกัน ทำใหมีพัฒนาการที ่แตกตางกัน 

ควรมีเวทีพูดคุย เพราะเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับการประเมินบุคลากร อาจสงผลตอความรูสึกของ

บุคลากร 

๒. ควรพิจารณาสัดสวนการประเมินเชิงปริมาณ รอยละ ๖๐ เพราะมีหลายปจจัยที่ทำใหคะแนน 

ในแตละคณะมีความแตกตางกัน 

๓. เสนอปรับสัดสวนการประเมินโดยเพ่ิมภาระงานท่ีคณะทำงานสนับสนุนพันธกิจใหมหาวิทยาลัย 



 ๑๓ 

๔. ระดับชวงคะแนนในเกณฑการประเมินเชิงปริมาณ อาจมีความไมสอดคลองกับคะแนน EdPEx  

ที่คณะไดรับ ทำใหผลประเมินของคณะที่ไดคะแนน EdPEx สูง เมื่อมาคิดตามเกณฑที่กำหนด 

จะไดคะแนนคอนขางนอย 

๕. พิจารณาปรับระดับการบรรลุคาเปาหมาย เพราะบางคณะที่กำหนดคาเปาหมายทาทายมาก  

แตไมบรรลุ ไดคะแนน ๒ แตบางคณะกำหนดคาเปาหมายไมทาทาย แตบรรลุ ไดคะแนน ๒ 

เทากัน  

๖. ควรพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินงาน เพราะปนี้ สวนงานวิชาการมีผลการประเมินสวนใหญ 

ต่ำกวารอยละ ๖๐ เมื่อเชื่อมโยงกับการประเมินบุคลากร จะสงผลตอการตอสัญญาจาง หรือการ

พิจารณาไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน เปนตน 

๗. ผูประเมินควรมาจากสาขาเดียวกับสาขาท่ีประเมิน เพราะบริบทแตละหนวยงานจะแตกตางกัน 

๘. ผลรวมความสำเร็จของบุคคล จะตองเปนตัวบงชี้ความเปนเลิศขององคกร หากการประเมิน 

ท่ีไมมุงเนนใหเห็นภาพรวมขององคกร จะทำใหบุคลากรคำนึงประโยชนของตนมากกวาองคกร  

๙. การประเมินปการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอกำหนดคะแนนเชิงปริมาณ ในหมวด ๑ - ๖ รอยละ ๔๐-๔๕ 

แลวใหความสำคัญกับหมวด ๗ รอยละ ๕๕-๖๐ สำหรับคะแนนสวนคุณภาพตองกำหนดตัวเลข 

ใหเหมาะสม เพ่ือจะทำใหเห็นเสนทางความเติบโตขององคกร 

๑๐. ควรปรับเปลี่ยนการใชคำเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ ใหมีความเหมาะสม 

 

มติ เห็นชอบใหมีการหารือรวมกับสวนงานเพื่อปรับสัดสวนคะแนนเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีความ

เหมาะสม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  เรื่อง มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

  มหาวิทยาลัยควรลดการกักตัวของนิสิตใหสอดคลองกับมาตรการของประเทศที่กำหนดเพียง ๑๐ 

วันหรือ ๗ วัน สำหรับนโยบายการเขาพื้นที่ของนิสิตหากไมสามารถดำเนินการไดพรอมกัน เสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาการเขาพื้นที่ของนิสิตชั้นปที่ ๓ เนื่องจากตองพัฒนาทักษะการเรียนรูในเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมพรอมในการ

ฝกงาน ฝกสหกิจศึกษาในชวงปดภาคฤดูรอนและภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

มติ รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รับไปหารือในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  

 

 

 



 ๑๔ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


