สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563
(ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting)
ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
******************************
ประเด็นการประชุม
1. การปิดบัญชีของศูนย์ภาษา
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 ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ศูนย์ภาษาได้ดาเนินการปิดบัญชี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 411-070115-0
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีดอกเบี้ยจานวน 26.13 บาท โดยจะดาเนินการนาส่งเงินเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และได้ดาเนินการเปิดบัญชีธ นาคารไทยพาณิช ย์ สาขาเทสโก้ โลตัสสงขลา
ชื่อนางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล และนางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล เพื่อใช้เป็นบัญชีของศูนย์ภาษาในการทา
ธุรกรรมทางการเงินในการดาเนินงานของศูนย์ภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. 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 โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก เป็นวิทยากร และได้ เริ่มอบรมผ่ านโปรแกรม
Cisco Webex ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย แต่มีจานวนผู้เข้าอบรมประมาณ 80 - 100 คน/วัน ซึ่งน้อยกว่าจานวนที่แจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 48.78 (คานวณจาก 100 คน)
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TSU Test of
English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์ภาษา ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทางภาษา และการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตใน
รายวิชาภาษาอังกฤษที่จะต้องดาเนินการทดสอบ โดยสามารถใช้ข้อสอบ TSU-TEP หรือข้อสอบของบริษัทที่
จาหน่ายหนังสื อภาษาอังกฤษ ในการนี้ ได้มอบหมายอาจารย์ หฤทัย บุญศรี พิจารณาดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของคณาจารย์ประจา พ.ศ.2563
ตามที่มหาวิทยาลัยมี ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ ในการ
ดาเนินการตาม “ข้อ 8”

ข้อ 8 ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ มีหน้าที่ในการสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมตลอดจนอานวยความสะดวกในการจัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์
ประจาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
การสนั บ สนุ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบวั ด ระดั บ ความสามารถภาษาอั ง กฤษคณาจารย์ ป ระจ า
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ การสนับสนุ นค่าธรรมเนียมในการ
สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอานวยการพัฒนาบุคลากร ได้ประกาศ
กาหนด ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้มอบหมายหัวหน้าศูนย์ภาษา (อาจารย์หฤทัย บุญศรี) และทีมงาน ดาเนิ นการหาแนวทางใน
การดาเนินงานโครงการเพื่อ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมความพร้อมตลอดจนอานวยความ
สะดวกในการจัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจาต่อไป
สาหรับการดาเนินการเทียบเคียงมาตรฐานทางภาษาของอาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ
สั มพัน ธ์ ได้ ห ารื อ กับ ผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายรั บนิสิ ตและพัฒ นาสมรรถนะทางภาษา ในการจัดทาเกณฑ์ เพื่ อ
เทียบเคียงมาตรฐานทางภาษาฯ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ได้มอบหมาย
ทีมอาจารย์ศึกษาหาข้อมูลเกณฑ์การเทียบเคียงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เป็นตัวอย่าง ในการจัดทา ร่าง เกณฑ์
การเทียบเคียงมาตรฐานทางภาษาฯ ของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
ตามทีป่ ระชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คณะทางานด้านการจัดการศึกษา) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มี
ประเด็นหารือทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 เช่น
1. จานวนความจุ ที่นั่ งเรี ย นในห้ องเรียนบรรยาย และห้ องปฏิบัติการ ณ วิทยาเขตสงขลา และ
วิทยาเขตพัทลุง โดยกาหนดระยะห่างในการคานวณ 1 เมตร
2. การจัดการเรียนสอนบรรยายแบบออนไลน์ ในกรณีที่อาจารย์ท่านใดไม่สามารถสอนแบบออนไลน์
ได้ ให้ ทาบั น ทึ ก เสนอหั ว หน้ า ส่ ว นงานวิ ช าการ รองอธิการบดีฝ่ ายวิ ช าการและวิเ ทศสั มพัน ธ์
พิจารณาร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต วิทยาเขตที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการพื้นที่ต่อไป
ในการนี้มอบหมายภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้
1. มอบคุณ จุ ฑาทิ พย์ อิ น ทรั ต น์ และคุณอนันต์ ปังหลี เส็ น ประสานแจ้ งอาจารย์ผู้ ส อนรายวิช า
บรรยาย ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมสื่อการสอนต่าง ๆ
2. กรณีคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ และคุณอนันต์ ปังหลีเส็น ไม่สามารถพูดคุยประสานกับอาจารย์
ที่เกี่ยวข้องได้ มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้ประสาน
3. กรณี ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ฝ่ า ยพัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ไม่ ส ามารถพูด คุ ย ประสานกั บ อาจารย์ ที่
เกี่ยวข้องได้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสาน
4. มอบคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ สรุปประเด็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน 1/2563 หมวดวิชา
ศึกษาทั่ว ไป (GE) เข้าที่ ประชุมคณะทางานหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่
1/2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนี้
4.1 รายวิชาที่สอนแบบบรรยายให้สอนแบบออนไลน์ทั้งหมด

4.2 รายวิชาที่มีการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติที่ไม่จาเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการภายใน
มหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนได้
4.3 รายวิชาที่มีการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติที่จาเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการภายใน
มหาวิทยาลัยให้ชะลอการจัดการเรียนการสอนไปก่อน
4.4 หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นและรายวิชาทักษิณ
ศึกษา
*************************************************

