๑

รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๔๕ น.
ผานระบบ Cisco Webex Meetings
จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(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)

ประธาน

๒

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ)
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา พันธฤทธิ์ดำ)
๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(นางสาววิภาวรรณ ออนประเสริฐ...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒ
ั น ไทยเจริญ)
๑๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(อาจารย ดร.พินิจ ดวงจินดา)
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร
(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ ทองขะโชค)
๒๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานนทน)
๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ 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. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน)
๒๙. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)

๓

๓๐. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๓๑. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
๓๓. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกา...รักษาการแทน)
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร..รักษาการแทน)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)

ผูเขารวมประชุม
๑. นางโสภิน วัฒนเมธาวี

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ลา

นายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ

๒. นางสาวปนปนัทธ ดำนุย

หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา

๓. นางสาวสุกัลยา สังขทอง

ผูจัดการกลุมภารกิจบมเพาะวิสาหกิจ สำนักบมเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน

๔

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๕ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี ๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
๑.๒.๑.๑ เรื่อง จำนวนนิสิตที่เขาประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ในระบบประเมินการเรียนการสอน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหนิสิตตองประเมินการเรียนการสอนในระบบ
ประเมินการเรียนการสอนของมหาวิ ทยาลั ยภายหลังที่สิ้นสุดการเรี ยนการสอน เพื่อประเมิน การจัด การเรีย น
การสอนของอาจารยและรับฟงขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ จากนิสิต อันจะนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนตอไป
ฝ า ยวิ ช าการไดเ ป ดให นิ สิต เขา ประเมิน การเรี ย นการสอนในระบบประเมิน
การเรี ย นการสอนประจำภาคเรี ย นที ่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ผ า นหน า เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ระหวางวันที่ ๔ ตุลาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และไดเปดระบบใหผูบริหารสวนงานวิชาการและอาจารย
สามารถดู ผ ลประเมิ น การเรี ย นการสอน ประจำภาคเรี ย นที ่ ๑/๒๕๖๔ ได ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๔
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบจำนวนนิสิต ที่ เขาประเมิน การเรี ยนการสอนในรายวิชาที่ แตล ะท านรั บผิ ด ชอบ
และกระตุนเตือนใหนิสิตเขาประเมินการเรียนการสอน โดยปจจุบันมีจำนวนนิสิตที่เขาประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคเรี ย นที่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ในระบบประเมิน การเรี ย นการสอนจำแนกตามสว นงานวิช าการ
(ขอมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๕

ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

สวนงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนนิสิต
ประเมิน (ครั้ง)
๖,๕๒๑
๔,๔๙๗
๕,๙๘๘
๓๕๖
๑,๔๕๐
๑,๐๔๒
๕,๕๕๓
๔,๖๔๗
๑,๔๑๔
๑๔
๓๓๐
๔๗๐
๒๔๗
๒๔

จำนวนทั้งหมด
ที่นิสิตประเมิน
(ครั้ง)
๑๒,๙๘๕
๘,๔๐๗
๑๐,๙๖๐
๑,๕๗๕
๓,๘๐๓
๓,๒๖๕
๑๐,๘๑๕
๑๒,๖๑๔
๔,๐๒๙
๔๖
๕๒๓
๙๔๗
๖๑๖
๑๒๘

รอยละ
๕๐.๒๒
๕๓.๔๙
๕๔.๖๔
๒๒.๖๐
๓๘.๑๓
๓๑.๙๑
๕๑.๓๕
๓๖.๘๔
๓๕.๑๐
๓๐.๔๓
๖๓.๑๐
๔๙.๖๓
๔๐.๑๐
๑๘.๗๕

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ และมอบสวนงานวิชาการกระตุนใหนิสิตประเมินมากขึ้น
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากเลขานุการ
๑.๒.๒.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

นายนนทพัทธ นวลนิ่ม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ
ที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)

๖

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขารวม SDG Ranking โดยมหาวิทยาลัยอาจตั้ง
คณะทำงานเพื่อศึกษาขอมูลดังกลาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจงจากคณะวิทยาศาสตร
๑.๒.๓.๑ เรื่อง โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ผานการประเมินระยะที่ ๓

ตามที่คณะวิทยาศาสตร รวมกับโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ไดดำเนิน การ
โครงการ วมว-ม.ทักษิณ นั้น บัดนี้ ไดผานการประเมินโครงการ ระยะที่ ๓ โดยมีระยะเวลา ๒๐ ป โดยในแตละป
จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจั ดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดั บ สู ง
ครั ้ งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื ่ อวั นจั นทร ท ี ่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๔ และได แจ งเวี ยนพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มแล วนั้ น
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การเขารวม SDG Ranking
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไดมีมติมอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ศึกษาขอมูล
และรายละเอียดตัวชี้วัด นั้น ในการนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาขอมูล
ดังกลาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
มติ

มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล พิจารณาดำเนินการ

๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง กำหนดกรอบระยะเวลาการเปด-ปดภาคเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
ด ว ยกลุ  ม ภารกิ จ ทะเบี ย นนิ ส ิ ต และบริ ก ารการศึ ก ษา จะจั ด ทำปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาในการเรียน จำนวน ๑๕ สัปดาห และระยะเวลาการสอบ จำนวน ๓ สัปดาห
แตเนื่องจากปฏิทิน TCAS ๖๕ สิ้นสุดกระบวนการรับนิสิตใหม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งการกำหนด
เป ด ภาคเรี ย นที ่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ อยู  ค าบเกี ่ ย วระหว า งก อ นและหลั ง พิ ธ ี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
จึ งเสนอที่ ป ระชุมเพื่ อพิ จารณา กรอบเวลาวั นเปด - ปดภาคเรียนในแตละภาคเรียนเพื่อนำขอสรุป ไปจัดทำ
รายละเอียดในปฏิทินการศึกษา เสนอตอขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการตอไป ดังนี้
แผนที่ ๑
ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

วันเปดภาคเรียน
วันสอบกลางภาค
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันหยุดระหวางภาคเรียน
วันเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๖

แผนที่ ๑ เปดภาคเรียนวันที่ ๔ ก.ค. ๖๕
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนฤดูรอน
๔ ก.ค. ๖๕
๒๘ พ.ย. ๖๕
๒๔ เม.ย. ๖๖
๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๕
๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๖
๓๑ ต.ค. - ๑๓ พ.ย. ๖๕ ๒๐ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖ ๖ - ๑๑ มิ.ย. ๖๖
๑๔ พ.ย. ๖๕
๓ เม.ย. ๖๖
๗ มิ.ย. ๖๖
๒ สัปดาห
๓ สัปดาห
๑ สัปดาห
ประมาณวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
แผนที่ ๒

ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

วันเปดภาคเรียน
วันสอบกลางภาค
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันหยุดระหวางภาคเรียน
วันเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๖

** หมายเหตุ :

แผนที่ ๒ เปดภาคเรียนวันที ๑๘ ก.ค. ๖๕
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนฤดูรอน
๑๘ ก.ค. ๖๕
๒๘ พ.ย. ๖๕
๒๔ เม.ย. ๖๖
๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๕
๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๖
๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๕
๒๐ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๖ ๖ - ๑๑ มิ.ย. ๖๖
๒๑ พ.ย. ๖๕
๓ เม.ย. ๖๖
๗ มิ.ย. ๖๖
๑ สัปดาห
๓ สัปดาห
๑ สัปดาห
ประมาณวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ปฏิทิน TCAS65 อว.กำหนดวันสุดทายของการยืนยันสิทธิในระบบ รอบ Direct Admission
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ไมมีการจัดสอนชดเชยเนื่องจากวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดพิเศษ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๘

ที ่ ป ระชุ ม มี ข  อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะว า การเป ด ภาคการศึ ก ษาเร็ ว จะมี ป ระโยชน ต  อ นิ สิ ต
เพราะจะสงผลตอการยื่นใบประกอบวิชาชีพ และสมัครงานไดตามเวลาที่กำหนด
มติ
เห็นชอบการเปดภาคเรียนตามแผนที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับวันหยุดจำนวน ๒ วัน
ใหบริหารจัดการตามความเหมาะสม
๔.๒ เรื่อง ประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน
ดวยฝายวิชาการไดจัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน ผานระบบ
TSU MOOC เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยฝายวิชาการไดสรุปประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ออนไลนเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ประเด็นความพรอมดานอุปกรณการเรียนของนิสิต มีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีระบบการยืม
อุปกรณการเรียนสำหรับนิสิต โดยอาจมอบหมายใหสวนงานวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณการเรียนของนิสิต
๒. การจัดการเรียนการสอน ควรมีระบบรองรับมากกวา ๑ ระบบ เพื่อเปนการสำรองไว
กรณีที่ระบบหลักของมหาวิทยาลัยมีปญหา จะไดสามารถใชระบบอื่นทดแทนในการจัดการเรียน
การสอนได เชน ระบบ Google Classroom
๓. การจัดสรร License Webex ใหกับนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถใชในการประชุมกลุมยอย
หรือทำงานกลุมในกิจกรรมที่แตละรายวิชากำหนด โดยอาจให License Webex
ไวกับสวนงานวิชาการเพื่อหนาที่บริหารจัดการ License Webex ดังกลาวใหกับนิสิต
๔. มหาวิ ทยาลัย ควรมี การสำรวจสัญ ญาณอินเตอรเน็ตในแตละพื้น ที่วาสามารถรับ สัญญาณ
อิ น เตอร เ น็ ต เพื ่ อ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให ค รอบคลุ ม หรื อ ไม เช น อาคารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๖ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ และบริเวณบานพักบุคลากร
ซึ่งยังมีปญหาเรื่องการรับสัญญาณอินเตอรเน็ตอยู
๕. การมอบหมายงานใหนิสิตมากเกินไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดใหจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน ทำใหแตละรายวิชาตางก็มอบหมายชิ้นงานใหนิสิตทำเพื่อใชเปนคะแนนเก็บ
ส งผลให จ ำนวนชิ้ น งานในภาพรวมที่นิสิตรับ ผิดชอบมีจ ำนวนมาก ดังนั้น ในภาคเรีย นที่
๒/๒๕๖๔ หากตองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน แตละหลักสูตรควรมีการประชุมหารือ
ร ว มกั น เพื่อกำหนดความเหมาะสมของจำนวนชิ้นงานที่มอบหมายให นิสิต แต ละคนทำใน
ภาพรวมรวมกัน เพื่อไมใหนิสิตมีภาระงานมากเกินไป
๖. การจัดการเรียนการสอนออนไลน อาจารยผูสอนควรบันทึกการสอนทุกครั้งและจัดเก็บใน
ระบบ TSU MOOC เพื่อใหนิสิตสามารถเขาศึกษาเนื้อหายอนหลังได จะชวยลดปญหาความ
ไมพรอมของผูเรียนในดานตาง ๆ ของนิสิตไมสามารถเขาเรียนในชวงเวลาที่กำหนดได

๙

๗. รูปแบบการสอบอาจตองปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณปจจุบัน เชน ใชวิธีการเก็บคะแนน
การสอบแบบ Open Book การสอบแบบ Take Home Exam กรณี ที่ เ ป น การสอบแบบ
ออนไลน จำนวนขอสอบในการจัดสอบไมควรมีจำนวนขอที่มากจนเกินไป รวมทั้งการกำหนด
ระยะเวลาในการสอบที่เหมาะสม เปนตน
๘. ความพรอมในการจัดสอบผานระบบ TSU MOOC กรณีกลุมที่มีจำนวนนิสิตตั้งแต ๓๐๐ คน
ขึ้นไป ตองแบงนิสิตเปนกลุมละ ๑๐๐ คน และจัดใหนิสิตเขาสอบแบบเหลื่ อมระยะเวลา
ประมาณ ๕-๑๐ นาที เพื่อปองกันปญหาการลมของระบบอันเนื่องมาจากนิสิตเขาใชระบบ
พร อ มกั น และการจั ด ทำข อ สอบในแต ล ะหน า ควรมี จ ำนวนข อ สอบตั ้ ง แต ๕ ข อ ขึ้ น ไป
เพื่อลดภาระงานการโหลดขอมูลของระบบ TSU MOOC
๙. การขยายระยะเวลาการแก ค า ระดั บ ขั ้ น I ของนิ ส ิ ต ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
กำหนดใหตองดำเนินการแกคาระดับขั้น I .ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากการเปดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลใหบางรายวิชาไมสามารถจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติได
ทำใหนิสิตไมสามารถแกคาระดับขั้น I ใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดได
มติ
๑ ควรสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังอาจารยทั้งในรูปแบบเอกสารและผานผูบริหารระดับคณะ
๒ ประเด็นขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ ใหสำนักคอมพิวเตอร
ประสานงานกับฝายแผนงานตอไป
๔.๓ เรื่อง โครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ
(TSU Student Entrepreneurship Development Academy : T-SEDA)
ในชวงระยะเวลา ๒-๓ ปที่ผานมาประเทศเพื่อนบานอยางประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย
หรือแมแตเวียดนามตางก็สนับสนุนใหเกิดมีธุรกิจสตารทอัพขึ้นอยางมากมายเชนเดียวกับประเทศไทย เนื่องมาจาก
นิสิต ซึ่งเปนคนรุนใหมเริ่มสนใจ/ใหความสำคัญที่จะเปนผูประกอบการสตารทอัพหรือตองการมีธุรกิจเปนของตนเอง
ไม ต  อ งการเป น ลู ก จ า งของใคร ดั ง นั ้ น จึ ง มี ค วามจำเป น ในการสร า งระบบนิ เ วศการเป น ผู  ป ระกอบการ
(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) ขึ ้ น เพื ่ อ สร า งเสริ ม ทั ก ษ ะแล ะ
ประสบการณ จ ริ งในกระบวนการของการเป น ผู  ป ระกอบการใหม (Entrepreneur) ตามแนวคิดของ Startup
ปลูกจิตสานึกความเปนผูประกอบการ ถายทอดแนวคิดและองคความรูในการประกอบธุรกิจใหแกนิสิตเพื่อนำไปใช
ในการประกอบอาชีพหรือจัดตั้งธุรกิจไดในอนาคตตอไป
ในการนี้ สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เสนอที่ประชุมเพื่อเชิญคณะเสนอตัวแทน
รวมเปนคณะทางาน/คณะกรรมการ โครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ (TSU Student
Entrepreneurship Development Academy: T-SEDA)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเปลี่ยนชื่อหนวยงานภาษาอังกฤษ เปน TSU Academy of Student -Entrepreneurship
Development และมีความเชื่อมโยงการทำงานระหวางวิทยาเขต
๒. การจัดตั้งหนวยงาน ควรเนนความยั่งยืน การทำงานควรมุงเนนกลไกเชิงสถานที่มากกวา
เพื ่ อตอบเป า หมายของการดำเนิน การกั บ แหล งทุน ภายนอก ตองการใหเ ปน หนว ยงาน
ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยฝายกิจการนิสิต หรือฝายวิชาการ และใหสำนักบมเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชนเปนผูดำเนินการ โดยสามารถเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยโดยอาศัยคณะทำงาน คอยควบคุมทิศทางการดำเนินงาน
๓. ประเด็นการจัดทำหลักสูตรพัฒนานอกชั้นเรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
รับไปหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิตทั้งสองวิทยาเขต
มติ เห็นชอบโครงการจัดตั้ง สถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ โดยใหคณะเสนอตัวแทน
รวมเปนคณะทำงาน/คณะกรรมการ

๑๑

๔.๔ เรื่อง พิจารณา ราง แผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันเพื่อพัฒนา
"พัทลุงเมืองสมุนไพร ครบวงจร ๒๕๖๖-๒๕๗๐"
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อว.สวนหนา และจังหวัดพัทลุง ไดมีแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง
เป น เมื องสมุ น ไพรครบวงจร (Phatthalung Herbal Hup One-Stop of Southern Thailand) เพื่อขับ เคลื ่ อ น
พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย สามารถผลิต แปรรูป สงเสริมการตลาด การวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพการทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไป
ดวยกัน เพื่อพัฒนา "พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร" และไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา "พัทลุงเมือง
สมุนไพรครบวงจร" ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๒๘๔๕/๒๕๖๔ แลวนั้น
ทั้งนี้ คณะทำงานฝายยกรางแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรแบบครบวงจรจังหวัดพัทลุง ไดดำเนินการจัด
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิจัย หมอพื้นบาน เกษตรกรผูปลูกสมุนไพรจังหวัดพัทลุง สวนราชการใน
จังหวัดพัทลุง และไดยกรางแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันเพื่อพัฒนา "พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร
๒๕๖๖-๒๕๗๐" เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑. การดำเนิ น งานเชิ งบริ ห ารต อ งมีค วามชั ด เจนทั ้ง ในเรื ่อ งการจั ด ทำแผนและการบริ ห าร
งบประมาณ เพราะจะเกี่ยวของกับแผนของจังหวัดและมหาวิทยาลัย
๒. การเขียนแผนหากมีความชัดเจน จะสามารถมองเห็นกิจกรรมที่คณะจะสามารถขับเคลื่อนได
และสามารถบูรณาการใหเกิดหลักสูตร การทำวิจัย บริการวิชาการไดงาย
มติ
๑. เห็ น ชอบ ร า ง แผนบู ร ณาการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน เพื่อพัฒ นา "พั ทลุ งเมื องสมุ นไพร
ครบวงจร ๒๕๖๖-๒๕๗๐"
๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๑๒

๔.๕ เรื่อง องคประกอบการประเมิน สวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที ่ มหาวิ ทยาลั ย กำหนดใหมีการลงนามคำรับ รองการปฏิบ ัติงาน ระดับ สว นงาน
วิ ช าการ ส ว นงานอื ่น และหน ว ยงานบริ หาร ทุกปการศึกษาเพื่อรองรับ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
และใชผลการดำเนินงานตามคำรับรองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของผูบริหารและบุคลากร นั้น ทั้งนี้ ในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงและกำหนดเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ใหสะทอนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกำหนด
องคประกอบการประเมิน ดังนี้
องคประกอบการประเมิน (ปการศึกษา ๒๕๖๓)
1. การประเมินเชิงปริมาณ
2. การประเมินเชิงคุณภาพ
2.1 การบรรลุคาเปาหมาย
2.2 แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง 3 ป
รวม

รอยละ
๖๐
๔๐
๒๕
๑๕
๑๐๐

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕)
ในการนี ้ ฝ า ยประกั น คุ ณภาพการศึกษา จึงเสนอที่ป ระชุมพิจ ารณาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณา
องคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ใชองคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ตามหลักเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ
๒. ปรับเปลี่ยนองคประกอบการประเมินสวนงาน/หนวยงานใหม
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การเริ่มตน EdPEx ในแตละสวนงาน จะเริ่มตนไม พร อมกัน ทำใหมีพัฒนาการที ่แตกต างกั น
ควรมีเวทีพูดคุย เพราะเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับการประเมินบุคลากร อาจสงผลตอความรูสึกของ
บุคลากร
๒. ควรพิจารณาสัดสวนการประเมินเชิงปริมาณ รอยละ ๖๐ เพราะมีหลายปจจัยที่ทำใหคะแนน
ในแตละคณะมีความแตกตางกัน
๓. เสนอปรับสัดสวนการประเมินโดยเพิ่มภาระงานที่คณะทำงานสนับสนุนพันธกิจใหมหาวิทยาลัย

๑๓

๔. ระดับชวงคะแนนในเกณฑการประเมินเชิงปริมาณ อาจมีความไมสอดคลองกับคะแนน EdPEx
ที่คณะไดรับ ทำใหผลประเมินของคณะที่ไดคะแนน EdPEx สูง เมื่อมาคิดตามเกณฑที่กำหนด
จะไดคะแนนคอนขางนอย
๕. พิจารณาปรับระดับการบรรลุคาเป าหมาย เพราะบางคณะที่ กำหนดคาเปาหมายทาทายมาก
แตไมบรรลุ ไดคะแนน ๒ แตบางคณะกำหนดคาเป าหมายไมทาทาย แตบรรลุ ไดคะแนน ๒
เทากัน
๖. ควรพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการดำเนินงาน เพราะปนี้ สวนงานวิชาการมีผลการประเมินสวนใหญ
ต่ำกวารอยละ ๖๐ เมื่อเชื่อมโยงกับการประเมินบุคลากร จะสงผลตอการตอสัญญาจาง หรือการ
พิจารณาไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน เปนตน
๗. ผูประเมินควรมาจากสาขาเดียวกับสาขาที่ประเมิน เพราะบริบทแตละหนวยงานจะแตกตางกัน
๘. ผลรวมความสำเร็จ ของบุ คคล จะตองเปน ตัว บงชี้ความเป นเลิศขององคกร หากการประเมิ น
ที่ไมมุงเนนใหเห็นภาพรวมขององคกร จะทำใหบุคลากรคำนึงประโยชนของตนมากกวาองคกร
๙. การประเมินปการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอกำหนดคะแนนเชิงปริมาณ ในหมวด ๑ - ๖ รอยละ ๔๐-๔๕
แลวใหความสำคัญกับหมวด ๗ รอยละ ๕๕-๖๐ สำหรับคะแนนสวนคุณภาพตองกำหนดตัวเลข
ใหเหมาะสม เพื่อจะทำใหเห็นเสนทางความเติบโตขององคกร
๑๐. ควรปรับเปลี่ยนการใชคำเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ ใหมีความเหมาะสม
มติ
เหมาะสม

เห็นชอบใหมีการหารือรวมกับสวนงานเพื่อปรับสัดสวนคะแนนเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีความ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
มหาวิทยาลัยควรลดการกักตัวของนิสิตใหสอดคลองกับมาตรการของประเทศที่กำหนดเพียง ๑๐
วันหรือ ๗ วัน สำหรับนโยบายการเขาพื้นที่ของนิสิตหากไมสามารถดำเนินการไดพรอมกัน เสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาการเขาพื้นที่ของนิสิตชั้นปที่ ๓ เนื่องจากตองพัฒนาทักษะการเรียนรูในเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมพรอมในการ
ฝกงาน ฝกสหกิจศึกษาในชวงปดภาคฤดูรอนและภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕
มติ

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รับไปหารือในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๑๔

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
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