รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)

๒
๑๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน)
๑๗. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ)
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๒๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วัลลภ ดิษสุวรรณ์)
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี)
๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
๒. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
๓. นายศุภโชค ชินพงศ์
๔. นายออมทรัพย์ ศรีทวี
๕. นายคิสตอน ปาทาน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสํานักงานสํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่ อครบองค์ป ระชุ ม อธิการบดีในฐานะประธานที่ ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
- ไม่มี ๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑.๒.๑.๑ เรือ่ ง สรุปจํานวนนิสิตสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
สหกิจศึก ษา เป็นการจัดการศึกษาที่ผ สมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยให้นิสิตจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
ฝึก ปฏิบ ัต ิง านโดยเปรีย บเสมือ นเป็น พนัก งานคนหนึ ่ง ของสถานประกอบการ ทั ้ง นี ้ การปฏิบ ัต ิง านดัง กล่า ว
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษานี้ได้รับความนิยมจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอย่างมาก
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ด้ วยการเรีย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รง จึ งได้ จั ด การเรี ย นการสอนในรูป แบบสหกิ จศึ ก ษาขึ้ น ในหลั ก สู ต รต่ าง ๆ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

๔
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จํานวน ๔๒๗ คน
๑๕ สาขาวิชา และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย จํานวน ๕ คน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรือ่ ง รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. .... นั้ น ในการนี้ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ ดํ า เนิ น การเสนอหลั ก สู ต รฯ เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาและรับฟังช้อเสนอแนะ ดังนี้
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พิจารณาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมอีกครั้ง
ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ และได้เผยแพร่
หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.academic.tsu.ac.th
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๑.๓ เรือ่ ง รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
และ ร่าง รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ตามที ่ ฝ่า ยวิช าการ ได้จ ัด ประชุม สภาวิช าการ สมัย สามัญ ครั ้ง ที ่ ๗/๒๕๕๙
เมื ่อ วัน พุธ ที ่ ๒๔ สิง หาคม ๒๕๕๙ และสมัย สามัญ ครั ้ง ที ่ ๘/๒๕๕๙ เมื ่อ วัน พุธ ที ่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๕๙ นั ้น
ฝ่ายวิชาการ จึงแจ้งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๔ เรือ่ ง รายงานสถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
จํ า นวน ๙๕ หลั ก สู ต ร เป็ น หลั ก สู ต รที่ แ จ้ ง ปิ ด แบบเงื่ อ นไข จํ า นวน ๕ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รใหม่ ที่ ยั ง ไม่ รั บ นิ สิ ต
จํ า นวน ๒ หลั ก สู ต ร โดยเปิ ด สอนในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด ๘๘ หลักสูตร ทั้งนี้ ได้แบ่งสถานะหลักสูตรออกเป็น ดังนี้
๑. หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ พร้ อ มใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
โดยมีการอนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว หลักสูตรยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ
จํานวน ๔ หลักสูตร
๒. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงพร้อมใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔๘ หลักสูตร
ซึ่งต้องดําเนินการส่งหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในการนี้ มีหลักสูตรที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ก่อนดําเนินงานในกระบวนการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕๒ หลักสูตร ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ และ ๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔)

๖
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสถานะของหลักสูตรเทคโนโลยี
และการจัดการพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการยืนยันความชัดเจนการใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ

รับทราบ และให้นําประเด็นจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปหารือในวาระสืบเนื่อง
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๒.๒.๑ เรื่อง การเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๕๙" (Thailand Research Expo 2016)

เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นําคณะนักวิจัยเข้าร่วมนําเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)”
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็ นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในเวทีระดับชาติที่สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นําเสนอ
ผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา” โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง
การพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้เพื่ อ เสริ ม สร้างจิ ต สํ านึ ก รั ก ษ์ น้ํ า ของเยาวชนลุ่ ม น้ํ าคลองท่ าแนะ จั งหวัด พั ท ลุ ง
(๓ เพื่ อ ๙ เรารั ก ษ์ น้ํ า ) โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิ ทั ก ษ์ สั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร์
และคณะ ได้รับรางวัล Bronze Award จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๑.๒.๒.๒ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพวารสารทีส่ ่งมาเพื่อปรับกลุ่ม
สําหรับวารสารกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ในฐานข้อมูล TCI
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที ่ศ ูน ย์ด ัช นีก ารอ้า งอิง วารสารไทย (ศูน ย์ TCI) โดยการสนับ สนุน จาก
สํานัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจัย (สกว.) ได้ทําการประเมิน คุณ ภาพวารสารวิชาการที ่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
ไปแล้ว รอบที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย
ทั ้ง ในด้า นเนื ้อ หาและรูป แบบให้ม ีม าตรฐานระดับ สากล ซึ ่ง ในการประเมิน ที ่ผ ่า นไปทั ้ง ๓ รอบที ่ผ ่า นมานั ้น
โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗
บัด นี ้ ศูน ย์ TCI ได้ทํ า การประเมิน คุณ ภาพวารสารที ่ส ่ง มาเพื ่อ ปรับ กลุ ่ม ฯ
ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่ม ที่ ๑
คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป โดยพิจารณา
จากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย ๔ ข้อขึ้นไป และ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อ
รวมกันสูงกว่า ๘๐% ของคะแนนเต็ม (๑๘ คะแนน) ขึ้นไป
ค่า Impact Factors ปี ๒๕๕๘ ของวารสารปาริชาตและวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
ชื่อวารสาร

ISSN

วารสารมหาวิท ยาลัย ๐๘๕๙-๙๘๐๗
ทักษิณ
วารสารปาริชาต
๐๘๖๗-๐๘๘๔

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๘

Articles

Total
Cites

Cross
Cites

Thai Journal
Impact Factors
ปี ๒๕๕๘

๑๘

๑๕

๑๓

๐.๐๕๕

Thai Journal Impact
Factors เฉลี่ย ๓ ปี
ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี
๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๐.๐๖๖

๔๐

๙

๖

๐.๐๖๖

๐.๐๕๙

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
๑.๒.๓.๑ เรื่อง จํานวนหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้บริการระบบสแกน
ลายนิ้วมือ

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทําแบบสํารวจความต้องการการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ของหน่วยงาน ขณะนี้มีหน่วยงานที่แจ้งความต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน ๔ หน่วยงาน มีบุคลากรที่ได้
ลงทะเบี ย นลายนิ้ ว มื อ จํ า นวน ๕๐๗ คน (๒๐ หน่ ว ยงาน) พร้ อ มนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ได้แจ้งสรุปข้อมูลการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วนงาน/หน่วยงานให้ที่ประชุมทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)

๘
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. บางส่วนงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งรายงานสรุปผลการลง
เวลาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบันทึกลายนิ้วมือทางระบบคอมพิวเตอร์
จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลได้ทันที
๒. การรายงานผลการลงเวลาการปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ยังคงให้ส่ง
ข้ อ มู ล สรุ ป มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย รายสั ป ดาห์ โดยรายงานผลต่ อ อธิ ก ารบดี
ผ่านหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน
๓. เสนอให้มีการบันทึกลายนิ้วมือ จํานวน ๒ นิ้ว เนื่องจากมีบุคลากรบางรายไม่
สามารถบันทึกลายนิ้วมือเดิมที่บันทึกไว้ได้
๔. ระบบสรุปผลการลงเวลาการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาจะต้องเป็นระบบส่วนงาน/
หน่วยงาน สามารถสรุปรายงานออนไลน์และส่งข้อมูลมายังฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน
มติ
๑. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หารือกับสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการสรุปผล
การมาปฏิบัติงานออนไลน์
๒. ในขณะที่การพัฒนาระบบยังไม่แล้วเสร็จ ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน สรุปรายงานมายังฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคลต่อไป
๑.๒.๓.๒ เรื่อง มติย่อสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง
รายงานผลการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ ได้มีมติเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. รับทราบ
๒. มอบอธิการบดีแจ้งที่ประชุมผู้บริหารประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีก

๙
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. ให้ผู้บริหารทุกระดับช่วยกํากับติดตามการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
๒. ให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ําเสมอหรือทุก ๆ ๖ เดือน โดยมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
๓. ควรมีการรายงานงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
๑.๒.๔.๑ เรื่อง การให้บริการระบบ TSU eduroam

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่าย eduroam (Education Roaming) สําหรับให้บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย
ของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรที่ต้องการ
เดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นสมาชิกของ eduroam ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
โดยผู้ใช้งานใช้ชื่อและรหัสผ่านของมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณรับรางวัล IPv6 Ready Award
จากกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๙ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
หรือ กระทรวงไอซีที (เดิม) จัดงาน IPv6 ประจําปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมี น างทรงพร โกมลสุ ร เดช ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดี อี ) เป็ น ประธานเปิ ด งาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย กระแสของโลก
และ AEC ที่ เกี่ยวกั บ IPv6 รวมไปถึงเหตุผ ลที่ ยังต้อ งดําเนิ น การพั ฒ นาการใช้งาน IPv6 ซึ่ งการจัด งานดั งกล่าว
มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 โดยอาจารย์
ดร.พงษ์พันธ์ พิณ โท ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPV6
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒)
มติ

รับทราบ

๑๐
๑.๒.๔.๓ เรื่อง การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักคอมพิ วเตอร์ ได้ จัดทํ าแผนบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ การดํ าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ไอซี ที ข อง
มหาวิทยาลัย โดยสํานักคอมพิวเตอร์จะได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทักษิณให้รับทราบและเข้าร่วมการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๔ เรื่อง การให้บริการรับแจ้งปัญหาหรือติดต่อสอบถามผ่านระบบ
IT Service

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒ นาระบบบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Service Management System) สํ าหรับ ผู้ ใช้ ในการติ ด ต่ อ สอบถาม แจ้ งปั ญ หาหรื อ ร้ อ งขอรับ บริ ก ารของ
สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก่ บุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลัย มากยิ่ งขึ้ น โดยผู้ ใช้ บ ริก ารสามารถติด ต่ อได้ ๒ วิธี คื อ การติ ด ต่ อ ผ่ านทางระบบโทรศั พ ท์ ภ ายใน
หมายเลข ๔๕๕๕ (วิทยาเขตสงขลา) และ ๑๕๕๕ (วิทยาเขตพัทลุง) และการแจ้งปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ IT Service
(http://apps.tsu.ac.th/itsm)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๔)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
๑.๒.๕.๑ เรื่อง นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้ารอบกิจกรรม
Campus Challenge 2016

นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
Campus Challenge 2016 ซึ่งจัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ปรากฎว่า ได้รับการคัดเลือก
เป็น ๑ ใน ๓๐ ทีมสุดท้ายจากผู้เข้าร่วม ๖๗๐ ทีม ซึ่งจะมีการคัดเลือกอีก จํานวน ๑ รอบ โดยนิสิตจะต้องปรับปรุง
โครงงาน และมีการอบรมจากโตโยต้าต่อไป
มติ

รับทราบ

๑๑
๑.๒.๖ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑.๒.๖.๑ เรื่อง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสอบผ่านโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการผลิ ต ครู เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ดํ า เนิ น การออกข้ อ สอบโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ ปรากฎว่า นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สอบผ่ านโครงการดั งกล่ าว
จํานวน ๖๕ คน ได้ลําดับที่ ๑ จํานวน ๑๑ เขตการศึกษา ลําดับที่ ๒ จํานวน ๑๗ เขตการศึกษา ลําดับที่ ๓ จํานวน
๔ เขตการศึกษา
มติ

รับทราบ
๑.๒.๗ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
๑.๒.๗.๑ เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิท ยาลัยทั กษิณ
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
ร่วมปลูก “ต้นปาริชาต” ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย
เวลา ๐๘.๒๙ – ๐๘.๕๐ น.
จํานวน ๖ ต้น ณ ลานปาริชาต
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า พร้อมกัน ณ ลานปู่เลียบ
เวลา ๐๙.๐๙ – ๐๙.๕๐ น.
ตั ก บาตรพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จํ า นววน ๙ รู ป เพื่ อ ถวาย
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บ ศรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เวลา ๐๙.๕๙ – ๑๑.๓๐ น.
พิ ธี เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พิ ธี สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประจํ า วิ ท ยาเขตสงขลา ถวายปั จ จั ย ไทยธรรม
ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
พิธีทางศาสนาอิสลาม ณ อาคารละหมาด
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานปู่เลียบ

๑๒
สําหรับการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า จะเป็ นกิ จ กรรมตั ก บาตร พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ จํ า นวน ๙ รู ป เพื่ อถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เบศรามาธิ บ ดี จั ก รีน ฤบดิ น ทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีการ
ประกวดภาพถ่ายความประทับใจ หัวข้อ “กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ” บัดนี้ ได้ดําเนินการตัดสินประกวด
ภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว และจะมีการเลื่อนเวลาการมอบรางวัลตามความเหมาะสมต่อไป
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า ควรมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระองค์ท่าน
มติ
๑. รับทราบ
๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด รับไปรวบรวมภาพและสื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ และจะประสานงาน
กับวิทยาเขตในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์และจัดนิทรรศการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจั ด ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ า นวยการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙ และได้ แ จ้ งเวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งเป็นการแก้ไขถ้อยภาษาให้มีความเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อมติ
การประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทนิ การศึกษา
ตามที่ ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕
สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ได้ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การศึ ก ษาเป็ น แบบเดิ ม โดยมี ม ติ ม อบฝ่ า ยวิ ช าการ
สรุปข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อคิดเห็นของคณบดี และนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอวาระ
เข้ า ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๔
เรื่อง พิจารณาข้อดีและข้ออุปสรรคของการใช้ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ
การพิจารณาปรับเลื่อนเวลาของการเปิดภาคเรียน การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ ให้พิจารณากระบวนการ
รับนิสิตประกอบด้วย และมอบอธิการบดีหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํ ารายละเอียดปฏิ ทินการศึกษา ปี การศึกษา
๒๕๖๑ ในการนี้ ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ซึ่งดําเนินการปรับช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑
รายการ
เปิดภาคเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
๒๒ ตุลาคม –
๑๙ มีนาคม –
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑ เมษายน ๒๕๖๒
๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๓
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางที่ ๒
รายการ
เปิดภาคเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๐ กรกฎาคม ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๖ ตุลาคม –
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๒
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๑๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๓ มีนาคม ๗ เมษายน ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๓
๑ เมษายน ๒๕๖๒
๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓–๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๔
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
๑. (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. ข้อดีและข้ออุปสรรคจากการใช้ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา จะส่งผลกระทบกับบางสาขาวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ เนื่องจากมีแผนการเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ ๓ การแก้ไขปัญหาอาจต้องมีการ
จัดแผนการเรียนใหม่ โดยการเกลี่ยรายวิชาให้ไปอยู่ ในภาคเรียนที่ ๑ หรือ ภาคเรียนที่ ๒
ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเจรจากับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งถ้ามีการเร่งการเรียนจะทําให้นิสิตต้อง
เรียนหนักขึ้น แต่ทั้งนี้ การลงทะเบียนจํานวนหน่วยงกิตของนิสิตจะต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. การเปลี่ยนแปลงควรสอดคล้องกับการสอบขอใบวิชาชีพของนิสิต โดยเฉพาะการเปลี่ยนเป็น
แนวทางที่ ๒ อาจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้
๓. เสนอให้ชะลอการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาเป็นปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพราะต้องรอความ
ชัดเจนของระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแบบใหม่
๔. การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาอื่นด้วย
เพราะหากมหาวิ ท ยาลั ย เปลี่ ย นแปลงช้ า หรื อ เร็ ว กว่ า สถาบั น อื่ น จะทํ า ให้ ก ารทํ า งานไม่
สอดคล้องกัน
๕. เสนอให้ มี ก ารกํ าหนดปฏิ ทิ น เสริ ม ที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การจัดการศึกษาให้ทันต่อการขอใบประกอบวิชาชีพของนิสิต
มติ
๑. การเปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การศึ ก ษาตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ควรมี ก ารกํ า หนดปฏิ ทิ น เสริ ม
เพื่อแก้ปัญหาการสอบใบประกอบวิชาชีพของนิสิต
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและนําเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๑๕
๓.๒ เรื่อง พิจารณา ร่าง คํารับรองความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาในวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่าง ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต โดยมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ
ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เสนอให้ ตั ด ข้ อ ๕ ที่ ร ะบุ ว่ า “คํ า รั บ รองความร่ ว มมื อ ฉบั บ นี้ มี ผ ลต่ อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองของผู้บริหารหน่วยงาน” แต่อาจจัดให้มีเวทีในการติดตามประเมินผล
และมีการรายงานให้ที่ประชุมทราบ หรือแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นระยะ
๒. เนื่องจากบางคนไม่สามารถพัฒนาไปถึงเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้น ควรพิจารณานําจํานวนชั่วโมง
ที่เรียนมาเทียบ
๓. ควรมี ร ายงานแจ้ งความก้ าวหน้ าในการใช้ โปรแกรมให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ท ราบ เพื่ อ จะได้
วางแผนเตรียมการพัฒนาต่อไป
๔. นิสิตชั้นปีที่ ๔ บางสาขาวิชา มีภาระการเรียนที่หนัก หากกําหนดให้เรียน จะทําให้ไม่มีเวลา
เพียงพอในการศึกษา เห็นควรพิจารณาให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ได้ศึกษาแทน
๕. การใช้โปรแกรมดังกล่าว จะทราบได้อย่างไรว่าจะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้มาก
น้อยเพียงใดสําหรับการศึกษาด้วยตนเอง
๖. เห็นควรให้มีการเชื่อมโยงกับการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานในส่วนที่ ๒ เพื่อให้
บรรลุต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ ร่าง คํารับรองความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของ
บุคลากรและนิสิต โดยตัดข้อ 5 และกําหนดผู้ลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน

๑๖
๓.๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร
อธิการบดีหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดแนวคิดเชิงนโยบายสําหรับหลักสูตรที่มีนิสิตจํานวนน้อย
หรือจัดการศึกษาหลักสูตรที่สามารถได้รับปริญ ญา ๒ ปริญ ญา (Double Degree) รวมทั้งความชัดเจนในการ
ใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหลักสูตร ๒ ปริญญาจะต้องเป็น
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกัน และมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นําเพิ่มขึ้น
มติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รับไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการเเจ้งเลื่อนการใช้ระบบงานทะเบียนนิสิตใหม่
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๔.๑๑๐.๐๑/๐๓๙๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกําหนดการใช้งานระบบ
ทะเบี ยน โดยสํานั กคอมพิ วเตอร์ได้พัฒ นาระบบทะเบียนใหม่ เพื่ อปรับปรุงประสิท ธิภาพการทํางานระบบและ
รูปแบบการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยสํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบทะเบียนใหม่
ทั้ง ๔ โมดูล คือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเดิมมีกําหนดการที่จะใช้งานภายใน
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ แต่ปัจจุบันสํานักคอมพิวเตอร์ได้แจ้งให้ทราบว่าขอเลื่อนการใช้งานระบบทะเบียนนิสิตใหม่
เป็นปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและการบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ได้จัดทํา
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการแจ้งเลื่อนการใช้ระบบงานทะเบียนนิสิตใหม่
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า ระบบทะเบี ย นนิ สิ ต จะต้ อ งไม่ ค วรมี ค วามผิ ด พลาด
ในการลงทะเบียนรายวิชาที่มีบุรพวิชาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วย
มติ

มอบสํานักคอมพิวเตอร์ประสานกับงานทะเบียนนิสิตในการพัฒนาระบบเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาด

๑๗
๔.๒ เรื่อง พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ หลักสูตร รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้ครุยวิทยฐานะ ตัวเสื้อมีแถบกํามะหยี่สีประจําสาขาวิชา และผ้าคล้องคอด้านนอกเป็น
กํามะหยี่สีป ระจําสาขาวิ ชา โดยข้อ ๒(๓) สาขาวิชามนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ สี ม่ วงและสีข าว และ (๔)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีแดงเลือดหมู ขณะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณ ฑิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สวมครุ ย วิ ท ยฐานะสี ม่ ว งขาว ขณะที่ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สวมครุยวิทยฐานะสีแดงเลือดหมู ทําให้เกิดความสับสน ขาดความเป็นเอกภาพและ
ความกลมกลืนเป็ น หนึ่งเดี ยวกัน ตลอดมา ที่ ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามั ญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบแนวทางและวิธีการกําหนดสีครุยวิทยฐานะออกเป็น ๒ แนวทาง คือ
๑. กําหนดให้นิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกหลักสูตร สวมครุย
วิทยฐานะ โดยใช้ประจําสาขาวิชา "ม่วงและขาว" หรือ
๒. แก้ไขราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนแปลงสีครุยวิทยฐานะจาก สีประจําสาขาวิชา เปลี่ยนเป็น สีประจํา
คณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของคณะใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการประจําคณะตีความการกําหนด
สาขาวิชาของหลักสูตร รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) และเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
๔.๓ เรื่อง หารือการประหยัด
ด้วยได้รับข้อร้องเรียนจากสายตรงอธิการบดีเรื่องการประหยัด โดยเนื้อหาได้ระบุว่าบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณขาดจิตสํานึกในเรื่องการประหยัด/ประโยชน์ของส่วนร่วม รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
มติ
มอบหัวหน้าส่วนงาน นําเรื่องการประหยัดแจ้งที่ประชุมของส่วนงาน โดยกําชับบุคลากรและนิสิต
เพื่อสร้างจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าว

๑๘
๔.๔ เรื่อง พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงาน
และระดับมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียน
การสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กอาจารย์ ตั ว อย่ า งด้ า นการเรี ย นการสอน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย
และแบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลั ย โดยมีมติ ให้ ฝ่ายเลขานุ การ นํา (ร่าง) ประกาศและแบบฟอร์ม ดังกล่าว เสนอเข้าที่ ประชุ มคณบดี
ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
มติ

มอบหัวหน้าส่วนงานพิจารณาและส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔.๕ เรื่อ ง พิ จ ารณาทบทวนขั้ น ตอนการเสนอขออนุ มั ติ ร่า ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
(มคอ.๒)
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. สําหรับหลักสูตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษาให้ ส่วนงานวิชาการเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๓. ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามลําดับดังต่อไปนี้
(๑) เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
(๒) เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
(๓) เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๔) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)

๑๙
ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเสนอ
ขออนุมัติ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะต้องพิจารณาหลักสูตร
และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ เสนอต่ อ สภาวิ ช าการ
ดังนั้น การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความสําคัญ
และควรให้มีขั้นตอนดังกล่าว
๒. ขั้ น ตอนการเสนอ ร่ า ง รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) ที่ กํ า หนดไว้ ยั ง มี ค วามจํ า เป็ น
เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อาจต้องปรับระยะเวลาให้รวดเร็วหรือกําหนด
ปฏิทินการประชุมประจําให้ชัดเจน
มติ
เห็นควรให้มีขั้นตอนการเสนอ ร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) คงเดิม และเพื่อความรวดเร็ว
ในการดําเนินงาน ควรกําหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

๒๐
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

