รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์จิราพร คงรอด..ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)

๒
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์)
๑๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒ)ิ
๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์...รักษาการแทน)
๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง)
๒๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธิดา จิตต์ล้ําเลิศกุล...รักษาการแทน)
๒๓. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

๓
๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด

ติดภารกิจอื่น
ลาป่วย

(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
๒. อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
๓. อาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
๔. อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน
๕. อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
๖. อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
๗. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๘. นายอุกกฤช คงคาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

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
๑.๑.๑ เรื่อง เชิญผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุม
ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. นั้น ประธานได้เชิญผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่านเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวด้วย
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรือ่ ง สถิติการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ส่วนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น ได้มีการดําเนินการรับ
นิสิตทั้งสิ้น จํานวน ๕๓ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผลการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฎว่า ระดับปริญญาตรี มีผู้รายงานตัวเข้า
เป็นนิสิต จํานวน ๔,๐๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา
มีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จํานวน ๒๖๕ คน เป็นร้อยละ ๔๖.๘๒ เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

จํานวน
ยืนยันสิทธิ์

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพัทลุง
สรุป ผลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี
สรุป ผลการรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา

๒,๙๑๕
๑,๑๐๕
๔๒๓
๑๔๓
๔,๐๒๐
๕๖๖

๓,๔๐๔
๗๕๔
๒๔๘
๔๔
๔,๑๕๘
๒๙๒

จํานวน
รายงานตัว
๓,๒๗๕
๗๓๑
๒๒๗
๓๘
๔,๐๐๖
๒๖๕

ร้อยละการ
ยืนยันสิทธิ์ต่อ
แผนรับ
๑๑๖.๗๘
๖๘.๒๔
๕๘.๖๓
๓๐.๗๗
๑๐๓.๔๓
๕๑.๕๙

ร้อยละการ
รายงานตัวต่อ
แผนรับ
๑๑๒.๓๕
๖๖.๑๕
๕๓.๖๖
๒๖.๕๗
๙๙.๖๕
๔๖.๘๒

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรือ่ ง รายงานผลการติดตามผลการดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

การกํ า กับ มาตรฐานหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ได้ดํา เนิน การตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแวทางในการกํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้มีมาตรฐานตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา

๕
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน ๙๔ หลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน ๖๐ หลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต จํานวน ๑ หลัก สูต ร ระดับ ปริญ ญาโท
จํานวน ๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน ๖ หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรปิด จํานวน ๘ หลักสูตร หลักสูตร
ทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน ๙๔ หลักสูตร ดังนี้
ส่วนงานวิชาการ

จํานวนหลักสูตร

หลักสูตรปิด

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จํานวน
ร้อยละ
๕
๑๐๐
๑
๑๐๐
๑๗
๑๐๐
๕
๑๐๐
๒๐
๑๐๐
๔
๑๐๐
๕
๑๐๐
๒๕
๑๐๐
๗
๑๐๐
๔
๑๐๐
๑
๑๐๐
๙๔
๑๐๐

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๕
๐
คณะนิติศาสตร์
๑
๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๗
๒
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๕
๐
คณะวิทยาศาสตร์
๒๐
๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔
๐
คณะศิลปกรรมศาสตร์
๕
๐
คณะศึกษาศาสตร์
๒๕
๑
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
๗
๑
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
๔
๓
วิทยาลัยนานาชาติ
๑
๐
รวม
๙๔
๘*
หมายเหตุ *หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข จํานวน ๘ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิการบริหารและพัฒนาสังคม
๘. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๑.๓ เรือ่ ง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทีผ่ ่านการอนุมตั ิหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา
คณ ะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยสํ า นัก งานคณ ะกรรมการการอุด มศึก ษา
ได้ดําเนินการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบการอนุมัติหรือการให้
ความเห็น ชอบหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาที่ส ภาสถาบัน อุด มศึกษาเสนอให้คณะกรรมการอุดมศึกษารับ ทราบ
ทั้งนี้เป็น ไปตามนโยบายนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิล ป์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร และ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้นําเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้อง
เห็น ควรกํา หนดรูป แบบและวิธีก ารหรือ แนวทางเพื่อ รองรับ เรื่อ งดังกล่าว โดยที่สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ยังคงแจ้งรายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและ
กําหนดอัตราเงินเดือนต่อไป
ตารางเปรียบเทียบการรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม ) กับ การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (แบบใหม่)
การรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม)
๑. สถาบันฯ จัดทําเอกสารหลักสูตร แบบ manual

๒. สถาบันฯ จัดทําเอกสารเต็มรูปแบบทุกรายการ
๓. สถาบันฯ จัดทําเอกสารหลักสูตร เสนอ สกอ.
ภายใน ๓๐ วัน
๔. ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สกอ.แบบ
manual ระยะเวลา ๑๒๐ วัน
๕. สกอ.แจ้งข้อมุลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มี
ขั้นตอนไปยังสถาบันฯ ในแบบ manual

การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(แบบใหม่)
๑. สถาบันฯ จัดส่งข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ Online
ที่เรียกว่า ระบบ CHE Curriculim Online :
CHECO
๒. สถาบันฯ จัดข้อมูลหลักสูตรรายการที่สาํ คัญและ
จําเป็นบางรายการ
๓. สถาบันฯ จัดทําเอกสารหลักสูตรเสนอ สกอ.ผ่าน
ระบบ Online ภายใน ๗ วัน
๔. ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สกอ.ผ่านระบบ
Online ภายใน ๑๕ วัน
๕. สกอ.แจ้งข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรแก้ไขหลักสูตร
ไปยังสถาบันฯ ผ่านระบบ Online ได้ทันที

๗
การรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม)
๖. สกอ.ส่งหลักสูตรให้สํานักงาน ก.พ.และสํานักงาน
ก.ค.ศ.
๗. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่สาธารณชนล่าช้ากว่าการ
เปิดการศึกษา ทําให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตรก่อนเข้าศึกษาได้ทุกหลักสูตร

การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(แบบใหม่)
๖. สกอ.ส่งหลักสูตรให้สํานักงาน ก.พ.และสํานักงาน
ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Online
๗. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่สาธารณชนได้ ก่อนเปิด
การศึกษา และของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานก่อนเข้าศึกษาได้ทุกหลักสูตร

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
๑.๒.๒.๑ เรือ่ ง พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018

ด้ ว ยสถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ห่ งชาติ (สพร.) หรือ มิ ว เซี ย มสยาม จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล
Museum Thailand Awards 2018 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ ๒ โดยรองนายกรั ฐ มนตรี (พล.อ.อ.ประจิ ณ จั่ น ตอง)
ได้ให้ เกี ยรติเป็ น ประธานในพิ ธีและมอบรางวัล ให้ กั บ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ละแหล่งเรีย นรู้ที่ ผ่านเกณฑ์ การคัด เลือ กจาก
คณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ส าขาต่ าง ๆ และพิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ละแหล่ งเรีย นรู้ที่ ได้ รับ การลงคะแนนจากประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการเลือกพิพิธภัณ ฑ์ที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.museumthailand.com เพื่อเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยให้เป็นสถาบันที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสู่การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นรางวัล
สําหรับยกย่องเชิดชูและเป็นกําลังใจให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูล
ในเว็ บ ไซต์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ไพบู ล ย์ ดวงจั น ทร์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและกิ จ การนิ สิ ต สงขลา
และรักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัล Museum Thailand
Popular Vote 2018 เมื่ อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุม ชั้ น ๕ ศูน ย์การเรียนรู้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนาระบบ TSU Mail
สํ านั กคอมพิ วเตอร์ ได้ พั ฒนาระบบ TSU Mail ใหม่ เพื่ อทดแทนระบบเดิ มภายใต้ โดเมน
@tsu.ac.th ซึ่งได้ร่วมมือกับ Google Thailand พัฒนาระบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีพื้นที่เก็บจดหมายแบบ
ไม่จํากัด และสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 25MB และผู้ใช้สามารถกําหนด Forward mail จากบัญชีอีเมล์อื่น มายังอีเมล์
ภายใต้โดเมน @tsu.ac.th ได้อีกด้วยโดยศึกษาได้จากคู่มือในหน้า login เข้าใช้งาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ และขอให้ผู้บริหารใช้บริการระบบ TSU Mail ด้วย
๑.๒.๓.๒ เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนาระบบ TSU MOOC เพื่อใช้สําหรับการเรียน
การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ด้ วยแนวคิ ดการจั ดการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลั ยที่ ต้ องการให้ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ จาก
ทุกสถานที่ ทุกเวลา ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่ผู้เรียน สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้พัฒนาระบบ TSU MOOC เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนารายวิชาเพื่อใช้ในการศึกษาผ่านระบบดังกล่าว
โดยเป็ นรายวิชาที่ ใช้สําหรับการเรียนการสอน รายวิชาเสริมความรู้ทั่ วไป และรายวิชาที่ ทํ าความร่วมมื อกั บ กศน.
ผลประเมิ นจากการใช้ งานระบบ TSU MOOC นิ สิ ตมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมาก สํ านั กคอมพิ วเตอร์เป็ นหนึ่ ง
ในคณะทํางานโครงการพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง รับผิดชอบ
การพัฒนารายวิชาทักษิณศึกษา จํานวน ๕ ชั่วโมงการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการทําความร่วมมือกับ กศน.เพื่อใช้งานระบบ
TSU MOOC ในการเรียนการสอนของ กศน.อีกด้วย
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั งเกตและข้อ เสนอแนะว่า ควรมี ก ารวางระบบเพื่ อ พั ฒ นาระบบ TSU
MOOC ให้เป็น Open Online Couse ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานขึ้น ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างระเบียบต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒)
มติ

รับทราบ

๙
๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๒.๔.๑ เรือ่ ง รายงานการดําเนินงานโครงการเผยแพร่และนําเสนอผลงานวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ (Thailand Research
Expo 2018)
ตามที่ ส ถาบั น วิ จัยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ทํ าหน้ าที่ เป็ น ผู้ ป ระสานงานหลั ก
ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑
ได้มีกระบวนการคัดเลือกผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน ๑ เรื่อง โดยนําเสนอภายใต้ประเด็น : งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัย เรื่อง : การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนลุ่มน้ํา
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑”
(Thailand Research Expo 2018) ระหว่ า งวั น ที่ ๙-๑๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิล ด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จึ งรายงานผล
การดํ า เนิน งานโครงการเผยแพร่แ ละนํ า เสนอผลงานวิจ ัย บุค ลากรมหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ระดับ ชาติ
(Thailand Research Expo 2018)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๒ เรือ่ ง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เรือ่ ง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถของเกษตรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
ตอนบน-ตอนกลาง

ตามที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) และสํ านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย
เป้ า หมายรัฐ บาลและตามระเบี ย บวาระแห่ งชาติ กลุ่ ม เรื่อ งนวัต กรรมทางความรู้เพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ (ปี ที่ ๒)
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด
ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิดการกระจายโอกาสได้รับ ทุ น การวิจัยให้ กับ มหาวิท ยาลัย ขนาดเล็กและขนาดกลาง
รวมถึงเกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ส่งข้อเสนอโครงการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ตอนบน-ตอนกลาง” เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดั งกล่ าว เมื่ อ วั น ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเข้ าร่ วมนํ าเสนอข้ อ เสนอโครงการ (Full Proposal)
ต่อคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผลทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ซึ่งผลการพิ จารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรและ

๑๐
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูผลผลิตทางการเกษตรในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ตอนบน-ตอนกลาง”
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากสํานักงานคณะกรรมการ
สนับสนุนการวิจัย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๓ เรือ่ ง การประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ งชาติ (วช.) สํ านั กงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุ การร่ วมสภานโยบายวิจั ยและนวั ตกรรม
และฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการจัดทํ าแผนบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้แจ้งให้หน่วยในภาครัฐดํ าเนิ นการจัดทํ า
แผนบู รณาการวิ จั ยและนวั ตกรรม ประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่ อวั นที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑ โดยกํ าหนดให้
แต่ ละหน่ วยงานจั ดส่ งข้อเสนอเชิ งหลั กการ (Concept Proposal) เข้าไปในระบบ NRMS เพื่ อให้ คณะผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full proposal) ในลําดับถัดไป ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้กําหนดให้นักวิจัยที่ประสงค์จะจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนแผนบูรณาการวิจัยฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สําหรับแผนบูรณาการฯที่จะเสนอขอ
งบประมาณ เฉพาะเป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ตามผังแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผังต้นไม้) โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้
๑.๑ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ใช้กรอกข้อมูลสําหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยจะต้องสรุปข้อมูลของ
ทั้งแผนบูรณาการ ใส่ไว้ในแบบฟอร์มนี้
๑.๒ แบบสรุปโครงการใช้ กรอกข้ อมู ล สํ าหรับชุ ดโครงการวิ จัย หรือโครงการเดี่ ยว
เท่านั้น (โครงการย่อยไม่ต้องจัดทําแบบสรุปโครงการ) โดยกรอกข้อมูลของชุด
โครงการหรื อโครงการเดี่ ยว โครงการละ ๑ แผ่ นเท่ านั้ นและเอกสารแบบสรุ ป
โครงการประกอบแผนบู รณาการ (เฉพาะชุ ดโครงการวิ จั ยและโครงการเดี่ ยว
ภายใต้ แ ผนบู รณาการฯ) โดยให้ หั วหน้ าแผนบู รณาการฯ รวบรวมเอกสาร
และส่ งไฟล์ ม าที่ อี เมล์ researchproject.tsu@gmail.com ภายในวั น ที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นผู้นําข้อมูลเข้าระบบ NRMS
ในลําดับต่อไป

๑๑
๒. สํ าหรับโครงการวิ จัยที่ อยู่ ในเป้ าที่ ๓ และ ๔ จะส่ งเป็ น Full Proposal ภายในวั นที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งรายละเอียดให้นักวิจัยทราบ
ในสําดับถัดไป
ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์เสนอขอรับงบประมาณสามารถส่ง Concept Proposal ได้ทั้งนักวิจัย
ที่ส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยฯ เพื่อผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยที่ประสงค์
จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
๑.๒.๕.๑ เรื่อง กําหนดการจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๕๐ ปี วศ มศว ม.ทักษิณ

มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ าหนดจั งานเฉลิ ม ฉลอง ครบรอบ ๕๐ ปี วศ มศว ม.ทั ก ษิ ณ
ในวั นจั นทร์ ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา โดยมี กิ จกรรมทั้ งภาคเช้ า ภาคบ่ าย
และภาคค่ํา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่งสถาบัน โดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยในภาคเช้ามีพิธีทางศาสนา และงานแถลงข่าวการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๕๐ ปี วศ มศว ม.ทั ก ษิ ณ ภาคบ่ ายมี ก ารออกร้ านจํ าหน่ ายสิ น ค้ า การแข่ งขั น ฟุ ต บอลกระชั บ มิ ต ร
ศิ ษ ย์ พี่ ศิ ษ ย์ น้ อง และฟุ ตบอลประเพณี ชิ งถ้ วยรางวั ลอธิ การบดี ภาคค่ํ า มี การแสดงของนิ สิ ตวิ ท ยาเขตสงขลา
นิสิตวิทยาเขตพัทลุง รําวงเวียนครก ระดมทุนการศึกษานิสิต พร้อมมอบถ้วยรางวัล และกิจกรรมรื่นเริงอื่น ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเชิญครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒. เปลี่ยนกําหนดกิจกรรมเฉลิมฉลองใหญ่ เป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๓. การตั้งชื่ออาคาร “ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง” ควรขอชื่อจาก
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
๔. ส่วนงานต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองได้ทั้งปี และควรมีแผนกิจกรรมการจัด
งานให้ชัดเจน
มติ

รับทราบ

๑๒
๑.๒.๖ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑.๒.๖.๑ เรื่อง โครงการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สื บ เนื่ องจากข้ อกํ าหนดการจั ดการเรี ยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ กํ าหนดให้ มี
การจั ดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บการพยาบาลผู้ ใหญ่ และผู้ สู งอายุ ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ คณะพยาบาลศาสตร์
ได้ดําเนินการค้นหาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวในชุมชนบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่พัทลุง ซึ่งพบว่า
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และไม่เอื้อต่อการบูรณาการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการส่งเสริมการทํางานของสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม
สถานที่ตั้ง
อาคารสโมสรอาจารย์และพนักงาน (เดิม) บริเวณที่พักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดัดแปลงสถานที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
จัดบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การดําเนินงาน
- สํารวจความต้องการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุของประชาชนในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
และภายในมหาวิทยาลัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน ซี่งมีอธิการบดีเป็นที่
ปรึ กษา องค์ ประกอบของคณะกรรมการทั้ ง ๒ ชุ ด ได้ แก่ ผู้ บริ หารวิ ทยาเขตพั ทลุ ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล คณาจารย์ และตัวแทนผู้สูงอายุ เพื่อการดําเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม
- การจัดบริการ เปิดให้บริการเพื่อทดลองระบบ ทุกวันพุ ธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาห์ละ ๑ วัน เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑)
มติ

รับทราบและควรแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

๑๓
๑.๒.๗ เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๗.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอธิการบดี
พบประชาคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม ประจําปี
๒๕๖๑ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การ
พั ฒนามหาวิ ทยาลั ยและทิ ศทางในอนาคต รวมทั้ งเพื่ อรับฟั งความคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะจากบุ คลากร ในการนี้
จึงขอแจ้งรายงานการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ด้านวิชาการ/วิจัย
๑. การรับนิสิต กระบวนการรับนิสิต และการเปิดปิดภาคเรียน
๒. การปรับแนวคิดในการปรับหลักสูตร และการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
๓. การจัดระบบการจัดการศึกษาใหม่ ไม่แยกภาคปกติ ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ เพื่อรองรับ
คนวัยทํ างานมากขึ้นและการคิ ดภาระงาน ค่ าตอบแทน และเรื่องอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
เพิ่มเติม
ด้านวิเทศสัมพันธ์ ความเป็นนานาชาติ
๔. การปรับระบบรองรับความเป็นนานาชาติ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนความเป็นนานาชาติ เช่น ระบบการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) ระบบลงทะเบียน (ภาษาอังกฤษ) หอพัก
- ส่งเสริมการจัดให้มีหลักสูตรนานชาติและรายวิชาที่สอนภาษาต่างชาติ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การขยายเวลาการเกษียณบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
- การปรับเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้มีส่วนร่วมกับผลการประเมินองค์กร
- การวางระบบบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจนทั้งในส่วนของพนักงานและอัตราจ้าง
รวมทั้งการปรับหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือก
ด้านการสื่อสารองค์กร
๖. การจัดทําป้ายให้ข้อมูลคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง
๗. การปรับแนวคิดผู้บริหารและบุคลากรให้เห็นว่าการสื่อสารองค์กรเป็นหน้าที่ของทุกส่วน
งาน ทุกคน / การปรับรูปแบบ วิธีการ/ช่องทางการสื่อให้ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๘. การสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่

๑๔
ด้านอื่น ๆ
๙. ระบบช่วยเหลือนิสิต
- ปรับค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานให้มีความเหมาะสม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๗.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรแจ้งเรื่องบุคคลที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง และรวบรวม
ผลงานเพื่อจัดทํารวมเล่มทั้งปี
๒. การสื่ อ สารองค์ ก รสู่ ส าธารณะ ควรกํ า หนดเรื่ อ งที่ จ ะสื่ อ สารไปสู่ ก ารรั บ รู้ ข อง
บุคคลภายนอกและต้องมีการสร้างเครือข่ายและพั นธมิตรให้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการ
สื่อสารจะต้องมีการปรับระบบเพื่อให้เชื่อมต่อการทํางานไปยังส่วนงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และต้องร่วมกันทุกส่วนงาน
มติ
๑. รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า ผลการดํ า เนิ น งานโครงการอธิ ก ารบดี พ บประชาคม ประจํ า ปี
พ.ศ.๒๕๖๑
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ นําเสนอวาระเรื่องบุคคลที่ได้รับรางวัลต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดจั ด ประชุม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้บ ริห ารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่ อวัน จัน ทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้ แ จ้งเวีย นพิ จารณารับ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่ อวันจั นทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ พิ จารณาวาระและมี มติ มอบผู้ รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการในวาระต่ าง ๆ นั้ น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามติที่ประชุมจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

วาระ
ผลการดําเนินงาน
พิ จารณา ร่ าง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ได้ นํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง พิ จารณาเมื่ อเดื อนสิ งหาคม ๒๕๖๑ แต่ สภามหาวิ ทยาลั ยได้ เลื่ อนการ
พิจารณาไปในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
พิ จารณากระบวนการเกี่ ยวกั บการลาออกของ
๑. กลุ่ มภารกิ จทะเบี ยนนิ สิ ตได้ จั ดทํ าคํ าร้ อง ลาออกใหม่ ตาม
นิสิตและกระบวนการดูแลนิสิต
ประเด็ น ที่ ที่ ป ระชุ มให้ ข้ อเสนอแนะ และขึ้ น เว็ บ ไซต์ ระบบ
สารสนเทศแล้วเสร็จ
๒. ประเด็นการศึกษาข้อมูลการลาออกของนิสิต ได้ร่วมหารือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว และจะดําเนินการภายหลัง
๓. การกําหนดมาตรการเรื่องบทบาทในการดูแลนิสิตในที่ปรึกษาจะ
หารือร่วมกับวิทยาเขตสงขลาในทิศทางและมาตรการ
พิจารณา ร่าง กรอบปฏิทินการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นิสิต ทั้งสองวิทยาเขตรวมทั้งกับคณบดีทุกคณะในการร่วมหาแนวทางการ
ปัญหาดังกล่าว และนําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
มติ

รับทราบ
๓.๒ เรื่อง พิจารณากรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สืบเนื่ องจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดั บสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกําหนดกรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปิดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๒. มอบรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการหารือผู้เกี่ยวข้ องในการบริหารจั ดการเรื่องที่ ส่งผลกระทบต่ อ
ห้องเรียน อาจารย์ และนิสิต

๑๖
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเปิดในเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม
๒๕๖๒ จะทําให้การเรียนการการสอนระหว่างปฏิทินการศึกษาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซ้อนกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน และนิสิตที่ต้องเรียนในรายวิชาต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว
จะต้ องมี การบริหารจัดการเป็ นรายกรณี รวมทั้ งระบบการลงทะเบี ยนจะต้ องรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
เพื่ อแก้ ปั ญหาดั งกล่ าว ฝ่ ายวิ ชาการ ฝ่ ายบริหารวิทยาเขตทั้ งสองวิ ทยาเขต จึงได้ ประชุ มหารือร่วมกั บคณะต่ าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหา โดยได้ข้อสรุปในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการเปิดสอนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อนที่มีเวลาจํากัด
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในรายวิชานั้น ๆ ด้วย
มติ
๑. เห็ นชอบกรอบปฏิ ทิ นการศึ กษา ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๖๑ ภาคเรี ยนฤดู ร้ อน/๒๕๖๑ และภาคเรี ยนที่
๑/๒๕๖๒ ดังนี้
ที่

หัวข้อ

๑.
๒.
๓.
๔.

เปิดภาคเรียน
สอบกลางภาค
หยุดก่อนสอบปลายภาค
สอบปลายภาค

๕.
๖.

ปิดภาคเรียน
อาจารย์ทําเกรด

๗.

วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา

กําหนดวันเปิด-ปิด
วันเปิด-ปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒
Summer
๑
๒
Summer
๒ ม.ค.๖๒
๖ พ.ค.๖๒
๑๗ มิ.ย.๖๒
๑๑ พ.ย.๖๒
๓๐ มี.ค.๖๓
๔-๑๐ มี.ค.๖๒
๕-๑๑ ส.ค.๖๒ ๑๓-๑๙ ม.ค.๖๓
๑๕-๒๐ ต.ค.๖๒ ๒-๘ มี.ค.๖๓
๒๒ เม.ย. –
๑๐-๑๖ มิ.ย.๖๒ ๒๑ ต.ค.-๓ พ.ย. ๙-๒๒ มี.ค.๖๓ ๑๘-๒๔ พ.ค.๖๓
๕ พ.ค. ๖๒
๖๒
๖ พ.ค.๖๒
๑๗ มิ.ย.๖๒
๔ พ.ย.๖๒
๒๓ มี.ค.๖๓
๒๕ พ.ค.๖๓
๖-๑๕ พ.ค.๖๒ ๑๗-๒๕ มิ.ย.๖๒ ๔-๑๓ พ.ย.๖๒
๒๔ มี.ค.๒๕-๓๑ พ.ค.๖๓
๑ เม.ย.๖๓
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
๕ มิ.ย.๖๒
๑๘ ก.ค.๖๒
๒๗ พ.ย.๖๒
๒๙ เม.ย.๖๓
๑๗ มิ.ย.๖๓
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกา ๒๕๖๓
ได้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. มอบนายทะเบียนมหาวิทยาลัย เสนอปฏิทินการศึกษาฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ร่าง ปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตทั้งสองวิทยาเขต เชิญผู้นํานิสิตของทุกคณะมารับฟังข้อชี้แจง
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามที่ ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามกรอบอั ต ราว่ า งและความต้ อ งการของส่ ว นงาน/หน่ ว ยงาน ทํ า ให้ ร ะยะเวลาในการรั บ สมั ค รไม่ แ น่ น อน
ดังนั้น จึงควรปรับปรุงระบบการรับสมัครให้มีกําหนดที่ชัดเจนและจัดสอบในคราวเดียวกัน
มติ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการปรับปรุงระบบการรับสมัครให้มีกําหนดการ
ที่แน่นอนและจัดสอบในคราวเดียวกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางสาวธิดา จิตต์ล้ําเลิศกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

