สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
(ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting)
ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
******************************
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1. การดาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางาน WIL : Work Intrgrated Learning
จากที่ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน WIL : Work Intrgrated Learning ในวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการ
เตรียมการเพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL และการ
สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว) ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน–1 พฤษภาคม 2563 แต่ได้มีการ
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน ความทราบแล้ว จึงขอ
ปรับรูปแบบการพิจารณาหลักสูตร และได้มีการดาเนินการต่าง ๆ ไปแล้วดังนี้ โดยได้มอบคุณรัชรี ตุดเกื้อ จัดทา
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL ให้คณะ/หลักสูตรใดที่มีความ
สนใจในการทาหลักสูตร WIL เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 ขอให้จัดส่งข้อมูลมายัง
ฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ได้มอบหมายคุณรัชรี ตุดเกื้อ ติดตามข้อมูลจากคณะต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการนาร่อง
และเสนอหลักสูตรไปยังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ดร.อลงกต ยะไวทย์) เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะกาหนด
จัดโครงการฯ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป
2. โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการกาหนดจัด โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัด
ประเมินผล ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยใช้การอบรมแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting ไปแล้วนั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นจานวนมาก และมี
ข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการต่อไปโดยหัว ข้อที่อาจารย์มีความต้องการให้ดาเนินการในครั้งต่อไปเกี่ยวกับ
การใช้ Application ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยอยู่ในขั้นตอนของการติดต่อวิทยากร และ
จะกาหนดวันจัดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน 2563
ทั้งนี้คุณอนันต์ ปังหลีเส็น ได้จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ทาแบบสารวจความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไปยังส่วนงานวิชาการ โดยให้ตอบแบบสารวจฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม
2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. การดาเนินงาน Non–degree
ตามที่ฝ่ายวิชาการ สานักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอบแบบ Non–degree ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซัน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดต้นแบบของชุดวิชา (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากาลังคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Non–degree โดยมีแนวทางในการดาเนินการได้ใน
3 ลักษณะ ดังนี้
1. จั ดท าเป็ น มคอ.2 หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรชุดวิ ชา แล้ วน าเสนอผ่ านคณะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ
เหมือนกับการพัฒนาหลักสูตรปกติ (แบบนี้สามารถดาเนินการได้เลยโดยไม่กระทบกับหลักสูตรเดิม แต่หลังจาก
นั่นเมื่อหลักสูตรถึงเวลาปรับปรุงหลักสูตรปกติ (Degree) จะต้องนารายวิชาหรือชุดวิชาไปบรรจุไว้ในหลักสูตร
เพื่อให้สามารถเทียบโอนได้) ข้อเสียคือถ้ามีหลายหลักสูตร (Non-degree) ต้องทา มคอ.2 และผ่านกระบวนการ
ทุกครั้ง
2. การปรับปรุงรายวิชาเลือกในหลักสูตรเดิมให้เป็นชุดวิชา (โมดูล) โดยทา สมอ.08 เป็นการปรับปรุง
เล็กน้อย เพื่อให้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รั บทราบและอนุมัติหลักสู ตร การปรับปรุงลักษณะนี้เหมาะสาหรับ
หลักสูตรที่เพิ่งผ่านการรับรองไป
3. หลักสูตรที่ถึงระยะเวลาปรับปรุงเสนอว่าให้ดาเนินการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรเป็นชุดวิชา (โมดูล)
เพื่อให้การดาเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non–degree สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการติดตามผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non–degree ฝ่ายวิชาการ จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนอ (ร่าง)
หลักสูตร มคอ.2 แบบ Non–degree มายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามความทราบแล้ว
นั่น ได้มีคณะ/ส่ ว นงานเสนอ (ร่ าง) หลั กสู ตร มคอ.2 แบบ Non–degree จานวน 7 หลั กสู ตร ในการนี้จึง
มอบหมายคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมพิจารณาคุณภาพหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน แบบ Non–degree เพื่อพิจารณาคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบ Non–degree และดาเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
4. การดาเนินงาน Pre–degree
ตามที่มีคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0687/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้มอบหมายคุณจุฑาทิพย์
อินทรัตน์ จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น. เพื่อ พิจ ารณา (ร่าง) ประกาศ Pre–degree และ Non–degree และเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมทีมงานฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศ Pre–degree
และ Non–degree รวมทั้งกาหนดประเด็นเพื่อนาเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ต่อไป
ในการนี้จึงมอบหมายคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ และคุณขวัญฤดี ศุภ ทรัพย์ไพศาล ดาเนินการแก้ไข
(ร่าง) ประกาศ Pre–degree และ Non–degree โดยขีดเส้นใต้ในประเด็นที่จะเสนอหารือในที่ประชุมต่อไป

5. โครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TSU Test of English Proficiency
(TSU-TEP) และ TOEIC
ตามที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กาหนดจัดโครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC ในวันที่ 18 พฤษภาคม –
5 มิถุนายน 2563 โดยอบรมผ่านโปรแกรม Cisco Webex มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน 205 คน โดยได้เชิญอาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก เป็นวิทยากร นั้น
ในการนี้จึงขอให้คุณอนันต์ ปังหลีเส็น เป็น Host ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม
2563 และมอบหมายคุณชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ คุณศิรดา โกมาศ ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม Cisco Webex
รวมทั้งส่งคู่มือการใช้โปรแกรม Cisco Webex ให้วิทยากรได้ศึกษาข้อมูลด้วย เพื่อสามารถดาเนินการเป็น
Host ได้ด้วยตัวเอง
เรื่องพิจารณา
1. แนวทางปฏิบัติใ นการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย / สังกัด
หน่วยงาน ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกบัญชีในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
ตามที่ ฝ่ า ยการคลั ง และทรั พ ย์ สิ น ได้ มี ก ารส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความ ที่ อว 8202.06/1553 ลงวั น ที่
7 พฤษภาคม 2563 เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติใ นการด าเนิ น การเกี่ ยวกั บบั ญชี เ งิน ฝากธนาคารที่เ ปิด ในนาม
มหาวิทยาลัย / สังกัดหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกบัญชีในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ โดยมีแนวปฏิบัติใน
การดาเนินการฯ 4 ประเด็น คือ
1. ห้ามหน่วยงานเปิดบัญชีในนามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และห้ามนาชื่อ มหาวิทยาลัย/สังกัด
หน่ ว ยงาน ไปเปิ ดบั ญ ชี (ยกเว้น ที่มีร ะเบี ย บฯ กาหนด เช่น บัญ ชีเงินทดรองหน่ว ยงาน, โครงการเงินทุ น
หมุนเวียน)
2. ให้ทุกหน่วยงานที่เปิดบัญชีในนามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ดาเนินการปิดบัญชี ดังกล่าวพร้อม
ทั้งนาส่งเงินเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดาเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีไม่สามารถ
นาส่งเงินเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานมหาวิทยาลัยทราบว่าได้นาเงินไปไว้ใน
แหล่งใด
3. กรณีเปิดบัญชีไว้ แล้วไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากผู้มีอานาจสั่งจ่ายได้เกษียณอายุราชการหรือผู้มี
อานาจสั่งจ่ายไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ถือสมุดบัญชี เป็นต้น ให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดาเนินการขอใช้อานาจอธิการบดีไปดาเนินการปิดบัญชี
4. บัญชีที่เปิดในนามนิติบุคคลของบางหน่วยงาน เช่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิ
ต่าง ๆ ในลักษณะนี้ให้ส่งสาเนาการจัดตั้งหน่วยงานนิติบุคคล รวมถึงหนังสือขอเปิดบัญชีหรือสาเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร มายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเพื่อจัดทาทะเบียนคุมไว้
ในการนี้ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการปิดบัญชี ไปแล้ว 3 บัญชี คือ บัญชีรับนิสิต / บัญชีบริการวิชาการ
และบัญชีของคุณวรรณทิพย์ หนู หลง และกาลั งดาเนินการปิดบัญชีของศูนย์ภ าษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอ
อธิการบดีล งนามมอบอานาจในการปิ ดบั ญชี และจะดาเนินการเปิดบัญชี เพื่อรองรับการดาเนิน งานของ
ศูนย์ภาษาใหม่ในชื่อของคุณอมรรัตน์ วรรณวิไล และคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล กาหนดเงื่อนไขผู้มีอานาจ
ในการฝาก/ถอนในแต่ละครั้ง 2 คนใน 2 คน เพื่อให้พิจารณาและรับทราบร่วมกัน โดยมอบให้คุณฉัตรปวีณ์

รูปประดิษฐ์ ประสานกับฝ่ายคลัง และทรัพย์สิน เกี่ยวกับแนวทางประเด็นการเปิดบัญชีในนามบุคคล ในส่วน
ของการยื่นเสียภาษีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเปิดบัญชีใหม่
2. รายงานติดตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปัญหาและอุปสรรค กรณียกเลิกโครงการฯ
ตามที่ศูน ย์ภ าษาได้มีการกาหนดจัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน และได้มีการยกเลิ ก
โครงการฯ เนื่ องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-2019) นั้ น
ในโครงการดังกล่ าวมีผู้สนใจสมัคร จานวน 40 คน และได้ดาเนินการจ่ายเงินแล้วจานวน 69,800 บาท โดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาได้ดาเนินการจ่ายเงินคืนแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงฯ ครบทั้งหมดแล้ว และได้รับใบสาคัญรับเงิน
คืนแล้วจานวน 24 คน ยังคงเหลืออีกจานวน 16 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตามใบสาคัญรับเงิน
ที่เหลือให้ครบทั้งหมด
ในการนี้จึงมอบคุณชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ และคุณศิรดา โกมาศ จัดทาบันทึกข้อความขอยกเลิกการ
จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน และโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาจีนออนไลน์สาหรับเด็ก
ที่มีการยกเลิกโครงการฯ เสนอไปยังท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ยกเลิกโครงการฯ และจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐานต่อไป
3. แนวทางการจ้างเหมาบุคคลในการทางาน
ตามที่ฝ่ายวิชาการมีการจ้างเหมาบุคคลในการทางาน โดยต่อไปหากหน่วยงานมีความประสงค์จะจ้าง
เหมาบุคคลในการทางานต้องเสนอเรื่องไปยังอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งฝ่ายแผนงานอยู่ระหว่างการ
จัดทาประกาศแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างเหมาบุคคล
ในการนี้จึงมอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล และคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ติดต่อประสานหัวหน้า
ฝ่ายแผนงาน เพื่อขอรายละเอียดในเรื่องการดาเนินการจ้างเหมาบุคคลในการทางานต่อไป
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน 1/2563 กรณีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ตามทีม่ ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) อยู่ในขณะนี้ ซึ่งไม่
มั่นใจในสถานการณ์ข้างหน้าต่อไปในการเปิดภาคเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการกาหนดปฏิทินการศึกษา
โดยมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และตามที่งานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา ได้รับมอบหมายจากคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คณะทางานด้านการจัดการศึกษา) ให้สารวจวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ทาการสารวจข้อมูลฯ ดังกล่าว และ
ส่งรายงานผลการสารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนมากมาย ตามรายงานผลการสารวจฯ ที่ได้ส่งมาแล้วนั้น
ทั้งนี้ คณะทางานด้านการจัดการศึกษาจะจัดทา (ร่าง) ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เสนอเข้าที่ประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คณะทางานด้านการจัดการศึกษา) เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ในการนี้จึงมอบภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอน 1/2563
กรณีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ดังนี้
1. การเตรียมสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2. ควรมีการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ไลฟ์สดในการจัดการเรียนการสอน
3. เตรียมห้อง / พื้นที่ สาหรับใช้เป็นห้องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco
webex
4. การจัดการเตรียมหนังสือเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน
5. กาหนดให้มีการเชิญประชุมคณะทางานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากการประชุมคณะทางาน
เฉพาะกิจฯ (คณะทางานด้านการจัดการศึกษา)
6. ดาเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ไปยังฝ่ายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
5. ผลกระทบจากหลักสูตรที่ไม่ผ่านการพิจารณาต่อการขับเคลื่อน Non-degree
ตามที่ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการฝ่ ายวิ ช าการของสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร Non-degree เพื่อการนาเสนอหลักสูตร Non-degree เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ต่อไปนั้น ในการนี้จึงมอบหมายให้มีการเตรียมการ
สาหรับการดาเนินการต่อการขับเคลื่อน Non-degree ต่อไป ดังนี้
1. ให้มีจุดมุ่งเน้นของการจัดทาหลักสูตรที่ชัดเจน
2. พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ….
3. มอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล นัดประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการจัดทาหลักสูตร
ร่วมกันทั้ง 7 หลักสูตร ที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยควรให้มีการกาหนดแบบฟอร์มในการจัดทาหลักสูตร Non-degree ซึ่งจะเชื่อมโยง
กับแบบฟอร์ม มคอ.2
5. ควรเพิ่มคุณสุทัศนีย์ ดีสมุทร และคุณรัชรี ตุดเกื้อ เป็นคณะทางานฯ ในชุดคณะกรรมการ
ดาเนินงาน Non-degree
6. มอบคุณสุทัศนีย์ ดีสมุทร และคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ดาเนินงานร่วมกัน
6. การกรอกรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ บ้า น (Work from Home) ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุน
ตามที่มหาวิทยาลัย กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ากรอกรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น
(Work from Home) ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ผ่ า นระบบนั้ น จากการตรวจสอบข้ อ มู ล โดย
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ พบว่ า มี บุ ค ลากรกรอกข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ตรงกั น
ในการนี้ จึ ง มอบหมายให้ คุณ ฉั ต รปวีณ์ รู ป ประดิ ษ ฐ์ ติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารกลาง
และทรั พ ยากรบุ ค คลในการกรอกข้ อ มู ล รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านฯ ที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น

7. ขีดความสามารถ / สมรรถนะในงาน (Functional Competency) ที่สาคัญของสายสนับสนุน
ตามที่ ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คลขอความอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขีดความสามารถ /
สมรรถนะในงาน (Functional Competency) ที่สาคัญของสายสนับสนุน นั้น
ในการนี้ บุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ ท่ า นใดประสงค์ จ ะเสนอข้ อ มู ล โครงการฯ ที ่ ต ้ อ งการให้
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด โครงการอบรมให้ ขอให้ เ สนอข้ อ มู ล ไปยั ง คุ ณ ฉั ต รปวี ณ์ รู ป ประดิ ษ ฐ์ ภายในวั น ที่
18 พฤษภาคม 2563 เพื่ อ ดาเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ส่ ง ไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ต่ อ ไป
8. กิจกรรมตู้ปันสุข
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" เปิดสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งมอบอาหาร
และเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) นั้น โดยฝ่ายวิชาการ มีกาหนดในการร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือไปเติมของในตู้ปันสุข หรือไปบริจาคโลหิต
หรือไปทากิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะ รบกวนถ่ายภาพส่งให้ คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ เพื่อเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะของฝ่ายวิชาการต่อไป
*************************************************

