รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉตั ร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
******************************************
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. นายปิยพัชร โกมล
ผู้ไม่เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.00น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล )
ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
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1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 ข้อร้องเรียนจากนิสิต
มหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บ ข้ อร้ องเรี ย นจากนิสิ ต กรณี ก ารจัด การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มี
อาจารย์ บ างคนไม่ เ ข้ า สอน สอนไม่ ค รบชั่ ว โมง โดยเฉพาะในช่ ว ง 2–3 เดื อ นนี้ มี จ านวนมากขึ้ น ซึ่ ง จาก
ข้อร้องเรียนดังกล่าวฯ ส่งผลกระทบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน โดยท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ พิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
มติ รับทราบ
1.1.1.2 การประชุมคณะทางานด้านมาตรฐานหลักสูตร
ตามที่ได้มีการกาหนดประชุมคณะทางานด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อหารือสรุปข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30–19.30 น. ผ่านระบบ Zoom ในการนี้จึง
มอบหมายหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคุณสุทัศนีย์ ดีสมุทร พิจารณาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ โดยรายละเอียด
และเอกสารการประชุมได้แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ฝ่ายวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติ รับทราบ
1.1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
1.1.2.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา (ร่าง) มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
ฝ่ า ยวิ ช าการ ก าหนดจั ด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด ท า (ร่ า ง) มคอ.2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา
08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม SC216 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดทา (ร่าง) มคอ.2 หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2565
มติ รับทราบ
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
1.1.3.1 ศูนย์ภาษา
ตามที่ อาจารย์ ห ฤทัย บุ ญ ศรี มี ความประสงค์ ข อลาออกจากต าแหน่ง หั ว หน้ าศู นย์ ภ าษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้แต่งตั้งอาจารย์ปทิตตา โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
มติ รับทราบ

-31.1.3.2 การรับนิสิต ประจาปีการศึกษา 2564
- ภารกิจรับนิสิตได้ดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการต่าง ๆ
- เริ่มดาเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้ว ย
Portfolio ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 ลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประชุม ชี้แจงการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา
2563 และกาหนดให้หน่วยงานจัดส่ง คารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2563 นั้น ในการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2563
มติ รับทราบ โดยมอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ ศึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,401,200.00 บาท โดย ณ วันที่
12 พฤศจิกายน 2563 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 8,811,855.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.73 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 589,344.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
งบประมาณ
รวม (บาท)

9,401,200

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

742,500

325,490

43.84

มติ รับทราบ

เงินรายได้
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

1,684,100

263,854.17

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

15.67

589,344.17

6.27

8,811,855.83 93.73

-4ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2563
ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวัน ที่
27 สิงหาคม 2563 ผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ เป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการไม่มีการแก้ไข
รายงานการประชุมฯ ในการนี้จึงขอเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
มติ รับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การกาหนดสัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2563
จากการประชุมฝ่ ายวิชาการ ครั้ งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2563 วาระ 4.2 การกาหนด
สัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563
โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และมอบหมายคุ ณ ฉั ต รปวี ณ์ รู ป ประดิ ษ ฐ์ ปรั บ แก้ ไ ขสั ด ส่ ว นข้ อ ตกลง
การปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะใน
ประเด็น 1.2 ประสิทธิภาพในการทางานรายบุคคล ดังนี้
- ตัดเกณฑ์การประเมินในส่วนของผลงาน 3 ปีย้อนหลัง
- ตัดคาว่า “รอบการ” ในส่วนของ ร้อยละความผิดพลาดในการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของลู ก จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย (สายคณาจารย์ ) ให้ มี ก ารคุ ย หารื อ กั บ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา อีกครั้ง
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาปรั บ แก้ ไ ขข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านฯ
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
บุคลากร
หัวข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563/ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรฝ่ายวิชาการ
พิจารณาเพิ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2563
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. นางรัชรี ตุดเกื้อ
1. เพิ่มภาระงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนงานประชุม
สภาวิชาการ
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หัวข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563/ข้อเสนอแนะ
2. เพิ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิชาการ
3. น.ส.วรรณทิพย์ หนูหลง
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปรับแก้ไขเกณฑ์
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินของฝ่ายวิชาการ
2. งานประชุมสภาวิชาการ ให้ปรับแก้ไขเป็นเกณฑ์การประเมินของ
ฝ่ายวิชาการ (สาหรับงานที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย)
4. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์ 1. ปรับภาระงาน จาก งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
รูปแบบ WIL เป็น งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ
CWIE
2. เพิ่มภาระงาน งานพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้ และ
กาหนดสัดส่วนงานใหม่
5. น.ส.จุฑาทิพย์ อินทรัตน์
1. ปรับเกณฑ์การประเมิน งานการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Pre-degree) โดยใช้เกณฑ์การประเมินของฝ่ายวิชาการ
2. เพิ่มกระบวนการทางานในลักษณะ PDCA เนื่องจากเป็นงานใหม่
และกาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
6. น.ส.ขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
1. ตัดภาระงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. ตัดภาระงานพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้
3. เพิ่มภาระงานการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Pre-degree) และปรับเกณฑ์การประเมิน งานการจัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Pre-degree) โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ
ฝ่ายวิชาการ
4. เพิ่มกระบวนการทางานในลักษณะ PDCA เนื่องจากเป็นงานใหม่
และกาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
7. นางเบญจวรรณ ทองคง
1. งานประชุมฝ่ายวิชาการ ให้แก้ไขเป็นเกณฑ์การประเมินของ
ฝ่ายวิชาการ (สาหรับงานที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย)
2. ปรับภาระงาน จาก งานบริหารจัดการรายวิชาเลือก หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เป็น งานบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ณ วิทยาเขตพัทลุง
3. เพิ่มภาระงานด้านการจัดการความรู้
4. งานธุรการฝ่ายวิชาการ ใช้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
8. เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ศูนย์ภาษา) 1. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. งานธุรการของศูนย์ภาษา
3. งานการเงินของศูนย์ภาษา
4. งานประสานการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
ศูนย์ภาษา
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หัวข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563/ข้อเสนอแนะ
5. งานประสานการจัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา
6. งานประสานการจัดโครงการฝึกอบรมทางภาษา
9. เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ภารกิจรับ 1. งานประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
นิสิต)
2. งานตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัคร (งานรับนิสิต)
3. งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
2. ส่งข้อมูลที่ปรับแก้ไขแล้วไปยังคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
4.2 สรุปแบบสารวจความต้องการในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ตามที่ฝ่ ายวิช าการ ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ในการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรพัฒ นาตนเอง
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะสากล โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ความทราบแล้วนั้น
ภารกิ จ บริ ห ารงานทั่ ว ไป ได้ จั ด ท าแบบส ารวจความต้ อ งการในการจั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ฝ่ายวิชาการ และได้ให้บุคลากรฝ่ายวิชาการตอบแบบสารวจฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการจึงขอเสนอที่ประชุม
เพื่ อ พิ จ ารณาสรุ ป แบบส ารวจความต้ อ งการในการจั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผลจากการสารวจ โครงการที่บุคลากรมีความสนใจสูงสุดเท่ากัน 2 หัวข้อ คือ
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective Communication”
- ตั้งเป้าให้ชัดวัดผลได้ด้วย OKRs
2. มอบหมายคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ดาเนินการจัดโครงการในภาพรวมของฝ่ายวิชาการ โดยให้
ตอบโจทย์ ทั้ ง บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และสายวิ ช าการ จ านวนอย่ า งน้ อ ย 1 โครงการ เช่ น
ตั้งเป้าหมายให้ชัดวัดผลได้ด้วย OKRs
3. ในกรณี ที่ บุ ค ลากรท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง นอกเหนือจากโครงการที่ฝ่ายวิชาการจัดให้ในภาพรวม ให้เสนอขอ
อนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรตามภารกิจที่รับผิดชอบ
4.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2563 - 2567
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2563 - 2567 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานบุคลากรของฝ่ายวิชาการ ในการนี้ จึงขอ
เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ประจ า
ปีการศึกษา 2563 - 2567
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1. มอบบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการกรอกข้ อ มู ล แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล ฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ า
ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามแบบฟอร์ม (หน้า 108 ตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. ส่งข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ไปยังคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม
2563
4.4 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ตามที่มหาวิทยาลั ย ได้ให้ ห น่ ว ยงานจัดทาแผนการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยให้จัดส่งไปยังฝ่ายแผนงาน
ตามความทราบแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. จากกระดาษทาการ ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุ มภายใน จานวน 8
ประเด็น ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ให้ดาเนินการความเสี่ยง ในประเด็น ดังนี้
1) การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต
2) จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยทั้ง 2 ประเด็นความเสี่ยงให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติม
1.2 ให้ดาเนินการควบคุมภายใน ในประเด็น ดังนี้
1) การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน
2) จานวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์เชิงปฏิบัติในรูปแบบ WIL
3) การปฏิบัติงานของผู้ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปขาด
ประสิทธิภาพ
4) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผนการเบิกจ่าย
5) ความผิดพลาดในการจัดทาหน้างบเบิกจ่ายของฝ่ายวิชาการ
6) ความผิดพลาดในการรับ–ส่ง เอกสารผ่านระบบ e-doc
4.5 โครงร่างองค์กร ฝ่ายวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
2562 และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน ตามความทราบแล้วนั้น
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ฝ่ายวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2563 ตามพันธกิจและความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร ในส่วนของแผนผัง โครงร่างองค์กร
ฝ่ายวิชาการ ให้เห็นโครงสร้างการบริหารที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ เพื่อยกระดับการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และมอบ
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แก้ไข ให้จัดส่งข้อมูลไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
4.6 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2563 –
30 กันยายน 2564)
จากการประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2563 วาระที่ 4.1
ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2563 –
30 กันยายน 2564) โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบบุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 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. พัฒนาอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการจัด เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการเป็น คุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
การเรียนรู้
11. การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียน
เพิ่ม ชื่อโครงการย่อย ๆ
การสอน
17. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา
เปลี่ยนเป็น โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุน
นานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ
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 ให้ตัดจานวนเงินออกจากช่อง
งบประมาณ โดยนาไปใส่ในช่องหมายเหตุ
2. จานวนเงินรายได้ ให้ลงจานวนเงินจากยอดที่
มหาวิทยาลัยหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-92. ส่งข้อมูลที่ปรับแก้ไขแล้วไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณา แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับเปลี่ย นข้อมูลในแผนปฏิบัติการจากประเด็นความท้าทาย เป็นประเด็นตาม OKRs ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มอบหมายให้บุคลากรเสนอโครงการฯ (ตาม
แบบฟอร์มในไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ) ไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล เพื่อจัดทาแผน Happy Workplace
ในภาพรวมของฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
3. มอบบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดโครงการหน้าเดียวส่งให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิ ชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บ้านหนาน
สวรรค์ & รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

