รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๕๕ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน)
๑๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
๑๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์พงษ์พันธ์ พิณโท)

๒
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ติดภารกิจอื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ติดภารกิจอื่น

(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
๖. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๑๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๑๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

๓
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดํานุ้ย
๒. นางรัชรี ตุดเกื้อ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง พิธีเปิดป้ายหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดป้ายหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อําเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ในโอกาสเดียวกับเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลั ยทั กษิณ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗ นั้น สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรั บ เชิ ญ เสด็ จ ฯ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปตามเป้ า หมาย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีเปิดป้ายหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี

การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่ อ วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ กํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ้ างลู ก จ้ างของมหาวิ ท ยาลั ย สายคณาจารย์
ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี โดยกําหนดเหตุผลความจําเป็นด้านอัตรากําลัง โดยเฉพาะเพื่อการทดแทนอัตราว่าง
เป็นการชั่วคราวในระหว่างกระบวนการสรรหา หรือการทดแทนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาหรือได้รับแต่งตั้ง
ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทบริห าร หรือ เพื่ อการสร้างความเข้ม แข็ งด้ านวิช าการของหลัก สู ต ร หรือการวิจั ย ของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งเป็นผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือหน้าที่อื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยกําหนดให้มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี
และกําหนดให้มีภาระงานขั้นต่ํา และภาระงานที่ปรากฎเป็นผลงานทางวิชาการที่กําหนดเฉพาะตําแหน่งเช่นเดียวกับ
คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๒.๑.๑ เรือ่ ง การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ ที่ ๒๖
ประจําปี ๒๕๕๙
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
วิจั ย แห่ งชาติ (วช.) สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) สํ านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖
ประจํ า ปี ๒๕๕๙ ภายใต้ ป ระเด็ น บู ร ณาการงานวิ จั ย เพื่ อ สั ง คม (Integrating Research into the Society)
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบุ รี ศ รี ภู บู ติ ก หาดใหญ่ อํ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น เวที ท างวิ ช าการให้ กั บ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และบุ ค คลทั่ ว ไป ได้ พ บปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย โดยได้รับ
เกี ย รติ จ ากศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ ดร.อนุ รัก ษ์ ปั ญ ญานุ วัฒ น์ จาก มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ น ผู้ ได้ รับ รางวัล
Excellence research for Asia Pacific จาก Huntington University ประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้กําหนด
รูปแบบงานและได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง ผลการพิ จ ารณารางวั ล บุ ค ลากรตั ว อย่ า งด้ า นการวิ จั ย
และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการวิจัย และสร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มี
จริยธรรม มีคุณ สมบัติเหมาะสมและได้รับ การยอมรับ ในวงวิชาการ สมควรเป็น แบบอย่างแก่นัก วิจัยอื่น โดยการ
ดํ า เนิน การพิจ ารณารางวัล ได้เ สร็จ สิ ้น แล้ว พร้อ มนี ้ สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา จึง เสนอที ่ป ระชุม เพื ่อ ทราบ
เพื่อคณะ/หน่วยงาน จะได้ทราบและประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ รับทราบ

๕
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๒.๑ เรื่อง แบบงานนําเสนอ (PowerPoint Template)
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ออกแบบประกวดงานนํ า เสนอ
(PowerPoint Template) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้นําแบบงานนําเสนอไปใช้ใน
การเรียนการสอน การฝึ กอบรม การประชุ ม สัม มนา และนํ าเสนอผลงานในโอกาสต่าง ๆ บั ดนี้ การประกวด
ออกแบบงานนําเสนอเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และนิสิต ร่วมใช้
แบบงานนํ าเสนอ TSU Template จํ านวน ๓ รูป แบบ เพื่ อ เป็ น การสร้างเอกลั กษณ์ แ ละสื่ อสารอั ตลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย www.tsu.ac.th
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๒ เรื่อง การตรวจสอบสถานะการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ดํ า เนิ น การนํ า ข้ อ มู ล สถานะ
การขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ล งเว็ บ ไซต์ ข องฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อให้คณาจารย์ได้ติดตามความก้าวหน้าในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทาง
เว็ บ ไซ ต์ ฝ่ า ยบ ริ ห ารก ล างแล ะท รั พ ยาก รบุ ค ค ล (www2.tsu.ac.th/admin-personnel) เลื อกหั วข้ อ
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ และหัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการ
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๓ เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัตงิ าน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน
(สิงหาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ าหนดให้ มี ก ารลงนามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติ งาน
ประจํ าปี การศึก ษา ๒๕๕๘ ระหว่างอธิการบดีแ ละหั วหน้ าส่ วนงานนั้ น เพื่ อติดตามผลการดําเนิน งานดังกล่าว
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) โดยรายงานผ่านระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา (e-SAR TSU : http://esar.tsu.ac.th) ดังนี้

๖
๑. กําหนดรายงานข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. เผยแพร่ต่อ สาธารณะผ่ านระบบดังกล่าว ในวัน จัน ทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๓. ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ในการนี้ จึงขอเชิญ ผู้บริหารติดตามรายงานผลการดําเนิ นงานดังกล่าวผ่านระบบ
โดยการ login เข้าสู่ระบบ หรือตรวจสอบผลการดําเนินงานหลังการเผยแพร่หลังวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑.๒.๓.๑ เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวัน พุธที่ ๒๓ มี นาคม ๒๕๕๙ นั้ น ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณ ภาพการศึ กษา จึ งเสนอรายงานการประชุม
เพื่อทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ
๑. รับทราบ
๒. มอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แก้ไขมติในรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๖ ดังนี้
- มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการขอขยายเวลาส่งค่าระดับขั้นเป็นรายกรณีไป
ตามข้อเสนอของคณบดี โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี

๗
๑.๒.๓.๒ เรื่อง ข้อมูลจํานวนผู้ยนื ยันสิทธิเ์ ข้าเป็นนิสติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
๑. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ เปิดรับทั้งหมด ๒๘ โครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว ๒๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๕ โครงการ
๒. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ (๒ ปีต่อเนื่อง) เปิดรับทั้งหมด ๔ โครงการ ซึ่งขณะนี้
ได้ดําเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๑ โครงการ
๓. ระดับปริญ ญาโท เปิดรับทั้งหมด ๔ โครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้ดําเนินการไปแล้ว
๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๑ โครงการ
๔. ระดับปริญญาเอก เปิดรับทั้งหมด ๒ โครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้ดําเนินการไปแล้ว
๒ โครงการ
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปข้อมูลจํานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก และจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

แผนรับ
๓,๒๗๕
๔๖๐
๖๗๐
๒๕

จํานวนผู้ยนื ยันสิทธิ์
๒,๒๕๙
๓๑๐
๑๒๖
๙

จํานวนรับ Admission
๑,๖๐๐
-

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓.๓ เรื่อง การประชุมคณะทํางานด้านการวิจัยของทีป่ ระชุม ทปอ.

การประชุ มคณะทํ างานด้ านการวิ จั ยของที่ ประชุ มอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุ โกศล การประชุ ม ดั ง กล่ า ว ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยสาระในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการนําเสนอยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ต่อรัฐบาล สําหรับรายละเอียดขอให้ผู้บริหารไปศึกษาข้อมูล เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติ

รับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยกํ าหนดจั ดประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อวั นจั น ทร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ และได้ แ จ้ งเวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑. หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๒
เดิม ๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมเสนอแนะรายชื่อหนังสือการจัดซื้อเข้าห้องสมุด
เป็น ๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อการจัดซื้อเข้าห้องสมุด
๒. หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๑ – ๒๗
- ปรับแก้ถ้อยคําในวาระที่ ๑.๒.๔.๒
๓. หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๕-๒๐
- ปรับแก้ถ้อยคําในวาระที่ ๓.๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณา ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอวาระพิจารณา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะเสนอเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตที่เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ นั้น
ในการนี้ ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากส่ วนงานวิ ช าการ
มาจัดทํา ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อกําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)

๙
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๔ การกําหนดผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จะเป็นการกําหนดให้สอบก่อนจบหรือไม่อย่างไร หากนิ สิตที่ เข้ามาในปีการศึกษา
๒๕๕๙ ไม่ทราบมาก่อน อาจมีการโต้แย้งในภายหลัง
๒. ข้ อ มู ล ในข้ อ ๔ (๑.๒) TOEFL Paper และ TOEFL CBT และ ๔(๒.๑) TOEFL และ IELTS
ไม่สอดคล้องกัน ควรเปรียบเทียบจากตารางเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ควรระบุ ในประกาศให้ ชั ด เจนว่านิ สิ ต ที่ ส อบได้ ต ามเกณฑ์ ที่ กํ าหนดในประกาศ อาจไปลด
จํานวนชั่วโมงกิจกรรมนอกชั้นเรียนได้ตามที่สภาวิชาการกําหนด
๔. ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบให้นิสิต
มติ
๑. เห็นชอบ ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. ...
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๓.๒ เรื่อง สรุปข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ
ชุด English Discoveries Online
สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ า นวยการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่ อ วัน จั น ทร์ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๕๙ ฝ่ ายวิช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ เสนอวาระพิ จ ารณาเรื่อ ง
โปรแกรมเรี ย นภาษาอั ง กฤษ ชุ ด English Discoveries Online โดยที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบให้ ฝ่ า ยวิ ช าการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการสํารวจผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ชุด English Discoveries
Online นั้น
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณ ภาพการศึกษา ได้ดําเนินการสรุปผลการสํารวจ
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณบดีควรกระตุ้นบุคลากรและนิสิตเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
และต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๒. หากคณะจัดโครงการในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม จะสามารถนํามาเทียบจํานวนชั่วโมงกับ
ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

๑๐
๓. รูปแบบกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิต ควรเป็นกิจกรรมทีส่ ะท้อนความต้องการของนิสิต
๔. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ อาจไม่ฟรีทั้งหมด ขอให้ไปยกร่างรายละเอียดต่อไป
มติ
๑. เห็นชอบให้คณะมีส่วนร่วมบริหารจัดการให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และติดตามผู้ใช้บริการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
๒. มอบศูนย์ภาษาดําเนินการขออนุมัติการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและสามารถบริหารจัดการจํานวน
ผู้สมัครเข้าร่วมที่เหลือเป็นรายรับของศูนย์ภาษา
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ยกร่างเกณฑ์การร่วมฝึกภาษาในโครงการนี้มาเทียบจํานวน
ชั่วโมงกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิตและเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้มีการสะท้อนประเด็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
๑. รายวิชาทักษิณศึกษา
- จํ า นวนนิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นมี จํ า นวนมาก ทํ า ให้ มี ปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอน
เนื่ อ งจากไม่ มี ห้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ ก ลุ่ ม เดี ย ว
ต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่ม ทําให้อาจารย์ผู้สอนต้องสอนหลายกลุ่ม และนิสิตบางส่วนไม่มี
ความตั้งใจในการเรียน ก็ยิ่งทําให้ผู้สอนต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้การนํานิสิตลงพื้นที่เพื่อศึกษาในชุมชนตามประเด็นความสนใจนั้นตอบโจทย์
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่เนื่องจากมีจํานวนนิสิตและจํานวนกลุ่มหลาย
กลุ่มทําให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการในรายวิชา
- การลงพื้ น ที่ ทํ าให้ มี ค่ าใช้ จ่ ายมากกว่าการสอนแบบปกติ ดั งนั้ น งบประมาณที่ ได้ รั บ
การจั ด สรรในรายวิ ช าไม่ เพี ย งพอ อาจารย์ ผู้ ส อนในปั จ จุ บั น มี ตํ า แหน่ ง เป็ น นั ก วิ จั ย
ไม่ ใ ช่ อ าจารย์ ทํ า ให้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงาน ขาดเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งาน
ด้านการบริหารจัดการในรายวิชา

๑๑
๒. รายวิชาจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
- ไม่สามารถเปิดสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง เพราะปัญหาเรื่องการเดินทางไปสอน ณ วิทยาเขต
พั ท ลุ ง ด้ ว ยอาจารย์ ผู้ ส อนอยากจะให้ มี ก ารจั ด รถเพื่ อ เดิ น ทางไปสอนและกลั บ
ในเวลาที่ต้องการ
๓. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
- อาจจะมี ปั ญ หาการเคลี ย ร์ นิ สิ ต ตกค้ า งที่ ต้ อ งใช้ ห ลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ หลักสูตรหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ... ไม่มีรายวิชา
ที่คล้ายคลึง หรือเทียบกันได้
- อาจารย์ บ างท่ า นรู้ สึ ก ว่ า การสอนกลุ่ ม ผู้ เรี ย นมี ข นาดใหญ่ และนิ สิ ต ไม่ มี ค วามสนใจ
ในการเรียน ทําให้มีความรู้สึกไม่อยากสอน
๔. รายวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะไม่เปิดการเรียนการสอน
- ที่ประชุมฝากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พิจารณาการเปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อีกครั้ง
๕. ประเด็นนิสิตตกค้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ติดตามนิสิตที่ตกค้างทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก
- ให้คณะ/หน่วยงานที่ดูแลรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา สํารวจข้อมูลจํานวนนิสิตที่ตกค้าง
ในรายวิ ช านั้ น ๆ เพื่ อ วางแผนการแก้ ปั ญ หา เช่ น การแก้ ปั ญ หาโดยการเที ย บโอน
หรือเปิดกลุ่มพิเศษเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัย ควรสร้างแรงจูงใจการสอนเป็นพิเศษสําหรับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนจํานวน
มาก แต่ต้องรับผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย
๒. ควรนําข้อเสนอแนะของนิสิตที่เรียนในรายวิชาทักษิณศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนด้วย โดยเฉพาะจํานวนเวลาเรียนกับหน่วยกิตรายวิชาจะต้องใกล้เคียงกัน
มติ

รับทราบและมอบหมายให้คณบดีหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ

๑๒
๔.๒ เรื่อง พิจารณา ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- นําไปพิจารณาในครั้งต่อไป ๔.๓ เรื่อง พิจารณาแบบฟอร์ม มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จึ งมี ม ติ ให้ จั ด ทํ า ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓-๗ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา
มคอ.๓-๗ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ใน
การติดตาม ประเมิน และรายงานคุณ ภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด ที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะกําหนดตัวบ่งชี้
แบบเดิมก็สามารถกระทําได้ โดยหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ.๓-๗ และตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน ๑๒ ข้อ
ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางในการดําเนินการ
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับแบบฟอร์ม มคอ.๗ รายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าข้อมูลบางเรื่อง คณะจะไม่มีข้อมูลย้อนหลัง จึงทําให้ไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลให้ชัดเจน
มติ มอบส่วนงานวิชาการตรวจสอบแบบฟอร์ม มคอ.๗ และส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
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