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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
5. นางหฤทัย บุญศรี
6. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
7. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
8. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
9. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
10. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
11. นางเบญจวรรณ ทองคง
12. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
14. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
15. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
16. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
17. นางรัชรี ตุดเกื้อ
18. นางสาวมัสนีย์ มะซง
19. นายชนัย แซ่โซ
ผู้ไม่เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.00น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัม พันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล )
ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนิ น แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยทักษิณ
ประจ าปี ก ารศึก ษา 2561 ณ หอประชุม เฉลิ มพระเกี ยรติ มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิณ วิ ทยาเขตพั ทลุ ง ในวัน ที่
11 มีนาคม 2564
มติ รับทราบ
1.1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
- ไม่มี 1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
1.1.3.1 การดาเนินการของภารกิจรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้
- ภารกิจรับนิสิตได้จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จานวนประมาณ 500 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา
- กาหนดจัดประชาสัมพันธ์คณะ / หลักสูตร ผ่านการ Facebook Live ในทุกวัน
ศุกร์ เวลา 12.00 - 12.45 น. เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 7 สิ งหาคม 2563 จนถึง วันที่
27 พฤศจิกายน 2563 โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จะเป็นกาหนดการ Live
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- กาหนดการประชุมทีมรับนิสิตในฝ่ายวิชาการเพื่อปรึกษาหารือการรับนิสิตและ
ประชาสั มพันธ์การรับนิสิ ต ประจาปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 สิ งหาคม
2563 ก่อนนัดประชุมร่วมกับส่วนงานวิชาการ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อ
พิจารณาแผนการรับนิสิตและแผนการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตต่อไป
1.1.3.2 การดาเนินงานของศูนย์ภาษา มีดังนี้
- การจัดทาข้อสอบ TSU-TEP ได้ดาเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบชุดแรก
จานวน 120 ข้อเรียบร้อยแล้ว ผลจากการวิเคราะห์ทาให้ต้องตัดข้อสอบที่ไม่ได้
คุณภาพทิ้ง และออกข้อสอบทดแทน ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการออก
ข้อสอบคู่ขนานเพิ่มจานวน 4 ชุด (400 ข้อ) และจะส่ งข้อสอบให้ศูนย์ภ าษา
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 ดาเนินการบันทึกเสียงข้อสอบการฟัง และหา
คุณภาพข้อสอบ 4 ชุดอีกครั้ง เพื่อจะนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวิพากษ์
ข้อสอบในวันที่ 18 กันยายน 2563 เมื่อวิพากษ์ และปรับแก้ไขแล้ว เสร็จก็จะได้
ข้อสอบในคลังข้อสอบทั้งหมด จานวน 500 ข้อ

-3- ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสุ ด ท้ า ยที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
คือโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP สาหรับ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน กาหนดจัดอบรมในวันที่ 5 - 6 กันยายน
2563 และ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง และจัดสอบ
TOEFL ITP ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สมัครมาแล้วจานวน 12
คน
- โครงการที่กาหนดเป็นแผนเพื่อจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นมติจาก
การประชุม คณะทางานศูนย์ภ าษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 คุณมัสนีย์
มะซง ได้ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อนาเสนอโครงการเข้าที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป
- การประชุ ม คณะท างานศู น ย์ ภ าษา ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม ถู ก เลื่ อ นออกไป
เนื่องจากวันที่กาหนดไว้ตรงกับวันที่ท่านอธิการบดีเชิญประชุมผู้บริหาร
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย การขอกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/2387 เรื่อง กาหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การ
กันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามความทราบแล้ว
นั้น เพื่อให้การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเบิกจ่าย
ได้ทันตามกาหนดเวลา ภารกิจบริหารงานทั่วไปได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายฯ ไปยัง
บุคลากรฝ่ายวิชาการแล้วทางระบบ e-doc ของฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
มติ รับทราบ โดยมอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ ถือเป็นแนวปฏิบัติ
1.2.2 แนวปฏิบัติการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรายงานสถิติการส่งคืนเอกสารรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ เมื่ อ วั น ที่
14 สิงหาคม 2563 มีมติให้เจ้าหน้าที่การเงินของฝ่ายวิชาการจัดทาข้อมูลสถิติการส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย
ของบุคลากรฝ่ายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยกาหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละ
ความผิดพลาดในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายของงานที่รับผิดชอบ
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
มติ รับทราบ โดยมอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ ถือเป็นแนวปฏิบัติ

-41.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 12,684,400.00 บาท โดย ณ วันที่
25 สิงหาคม 2563 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 3,626,257.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.59 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 9,058,142.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.41 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
งบประมาณ
รวม (บาท)

12,684,400

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 4
แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

2,071,000

1,957,990.79

94.54

เงินรายได้
ไตรมาส 4
แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

11,216,400 5,998,468.44

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
งบประมาณคงเหลือ
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน

53.48

9,058,142.16 71.41 3,626,257.84 28.59

มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563
ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิช าการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2563 ผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในการนี้
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563
มติ รับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2563 –
30 กันยายน 2564)
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 วาระ 1.3.2
เรื่อง แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน
โดยที่ประชุมมี มติ รับทราบ และให้ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

-51. มอบหมายบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ พิ จ ารณาทบทวน ประเมิ น และวิ เ คราะห์ โ ครงการต่ า ง ๆ
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ขอให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับ OKRs มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้วย
2. ส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ต่อไป
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่ อทราบและพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564)
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบบุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
4. โครงการหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual
ปรับชื่อโครงการให้สื่อความหมายที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น
Based Program: IBP)
7. การบริหารจัดการ GE
แยก - ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานชุดต่าง ๆ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .... เป็นอีก 1 โครงการ
- จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน/ค่าตอบแทน/
ค่าสอนเกิน
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ....
8. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0000121
เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการเป็น อ.หฤทัย บุญศรี
และ 0000122 / ประเมินสมรรถนะทักษะสากล
ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
9. พัฒนาอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการ
เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ เป็น คุณจุฑาทิพย์
จัดการเรียนรู้
อินทรัตน์
11. การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียน
เพิ่ม ชื่อโครงการย่อย ๆ
การสอน
17. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา
เปลี่ยนเป็น โครงการเตรียมความพร้อมและ
นานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ
สนับสนุน นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติฯ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
55. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
1. ย้ายไปใส่ใน กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุน
การสอนแบบ Teaching Innovation
การเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมดิจิทัล
2. ทาแผนหน้าเดียว ระบุกรอบในการดาเนินการงาน
แต่ละปี (ปี 2563 - 2565)
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ภาษา
1. กรณีที่เป็นงบประมาณจากการหารายได้บริการ
ตั้งแต่โครงการ 56-72
ทางวิชาการ ให้ตดั จานวนเงินออกจากช่อง
งบประมาณ โดยนาไปใส่ในช่องหมายเหตุ
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ข้อเสนอแนะ
2. จานวนเงินรายได้ ให้ลงจานวนเงินจากยอดที่
มหาวิทยาลัยหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ส่งข้อมูลที่ปรับแก้ไขแล้วไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
4.2 การกาหนดสัดส่วนข้อตกลงการปฏิ บัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2563
ตามที่ป ระชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรฝ่ ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ได้มีมติให้ ฝ่ ายเลขานุการดาเนินการเสนอวาระเกี่ยวกับ
การกาหนดสัดส่วนภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563 เข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) สัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ปรับแก้ไขสัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะ ในส่วนประเด็น 1.2
ประสิทธิภาพในการทางานรายบุคคล ดังนี้
- ตัดเกณฑ์การประเมินในส่วนของผลงาน 3 ปีย้อนหลัง
- ตัดคาว่า “รอบการ” ในส่วนของ ร้อยละความผิดในการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายคณาจารย์) ให้มีการคุยหารือกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
รับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 16.30 น.
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.
(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

