รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานและแนวทางการแก้ปัญหา
ของฝ่ายวิชาการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านหนานสวรรค์ & รีสอร์ท พัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานและแนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายวิชาการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านหนานสวรรค์ & รีสอร์ท พัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
******************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
5. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
6. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
7. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
8. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
9. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
10. นางเบญจวรรณ ทองคง
11. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
12. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
13. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
14. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
15. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
16. นางรัชรี ตุดเกื้อ
17. นางสาวมัสนีย์ มะซง
18. นายปิยพัชร โกมล
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางหฤทัย บุญศรี

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี) ปฏิบัติ
หน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล) กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
- ไม่มี 1.1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
1.1.2.1 การดาเนินงาน Non-degree และ Pre-degree
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการยุบ รวมประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree และ
Pre-degree เข้าด้วยกัน โดยได้น า (ร่าง) ประกาศฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิช าการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 4/2563 เมื่อวัน ที่ 5 ธันวาคม 2563 ส าหรับ การดาเนินงานได้มอบหมายให้
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล และคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานเป็นรายคณะ
มติ รับทราบ
1.1.2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)
ฝ่ายวิชาการได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อรองรับและสนับสนุนการดาเนินการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ โดยฝ่ายแผนงานได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อให้ดาเนินการปรับแก้ไขโครงการ
ให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการพลิ ก โฉมระบบอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย
(Reinventing University) ทั้งนี้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล กาลังดาเนินการปรับ
แก้ไขโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพกาลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 3 ปี
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567
มติ รับทราบ
1.1.2.3 การดาเนินงานพัฒนาอาจารย์
การดาเนินงานการพัฒนาอาจารย์ ได้มอบหมายให้คุณจิรัฐตกาล นิสเอสงค์ เป็นผู้รับผิดชอบ
การดาเนิ น งาน โดยได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการดาเนินงาน และกาหนดแผนการจัดโครงการฯ จานวน
4 ครั้ง โดยเป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันของบุคลากรใน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจบริหารหลักสูตร ภารกิจ
Non-degree และภารกิจ สหกิจศึกษา ซึ่งคุณจิรัฐตกาล นิส เอสงค์ ได้ ดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความที่
อว 8202.03/3266 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนา
อาจารย์ ส่งไปยังส่วนงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ประกอบด้วย
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
- การวัดและประเมินผลการเรียนบนฐานสมรรถนะที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)

-3- การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)
มติ รับทราบ
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
1.1.3.1 ขอแสดงความยินดีกับตาแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย
- ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบแข่ ง ขั น เป็ น ลู ก จ้ า งของ
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจรับนิสิต สังกัด ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา ซึง่ ผลจากการสอบคัดเลือก ได้บรรจุนายปิยพัชร โกมล เป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อย
- ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบแข่ ง ขั น เป็ น ลู ก จ้ า งของ
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ภาษา สังกัดฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา ซึ่งผลจากการสอบคัดเลือก นางสาววราภรณ์ ดนตรี เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือก และได้ขอผ่อนผันการเข้าปฏิบัติงานเป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2563
มติ รับทราบ
1.1.3.2 การดาเนินงานของศูนย์ภาษา
ในเดือนธันวาคม 2563 และ มกราคม 2564 ศูนย์ภาษาได้กาหนดจัดโครงการ ดังนี้
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และ TSU-TEP สาหรับวิทยาเขตสงขลา
กาหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2563 และจัดสอบในวันที่ 9 มกราคม 2564
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ สอบ TOEIC และ TSU-TEP สาหรับวิทยาเขตพัทลุง
กาหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 และจัดสอบในวันที่ 13 มกราคม 2564
มติ รับทราบ
1.1.3.3 การดาเนินงานการรับนิสิต
ภารกิจรับนิสิตอยู่ระหว่างดาเนินการรับสมัครนิสิตในรอบที่ 1 Portfolio โดยเริ่มเปิดรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งมีจานวนนักเรียนสนใจสมัครแล้ว จานวน
ประมาณ 3,000 คน โดยกาหนดประกาศผลสอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และจะดาเนินการเปิดรับสมัคร
นิสิตในรอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Direct Admission ต่อไป ซึ่งภารกิจรับนิสิตจะ
ประกาศรายละเอียดโครงการรับ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต และเพจภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต่อไป
มติ รับทราบ

-41.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 รายงานการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การดาเนินงานที่เป็น
เลิศ EdPEx จากคณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ตามความทราบแล้วนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของฝ่ า ยวิ ช าการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานการตรวจประเมิน มหาวิทยาลั ยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2562
มติ รับทราบ โดยมอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ พิจารณารายละเอียดและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานต่อไป
1.2.2 การจัดสรรห้องปฏิบัติงานใหม่ของฝ่ายวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรห้องปฏิบัติงานใหม่ของฝ่ายวิชาการ ณ อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ.
จ านวน 3 ห้ อ ง คื อ ห้ อ ง 18104 18306 และ 18307 โดยฝ่ า ยวิ ช าการได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความที่
อว 8202.03/3172 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุญาตเจาะประตูเชื่อมต่อห้อง 18306 และ 18307
ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา และได้รับการอนุญาตให้เจาะประตู ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ได้มอบหมายคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ดาเนินการจัดหาช่างในการออกแบบ และตกแต่งภายในห้อง
ทางานของฝ่ายวิชาการทั้ง 3 ห้อง ดังกล่าว
มติ รับทราบ
1.2.3 การขอพื้นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ณ บริเวณริมบึง
ฝ่ายวิชาการได้จัดทาบันทึกข้อความที่ อว 8202.03/3174 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอพื้นที่
ปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ณ บริเวณริมบึง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดศูนย์ภาษา และ
อาจารย์ที่สังกัดฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมการรองรับการแยกหน่วยงานจัดตั้งเป็นศูนย์ภาษา รวมถึงใช้สาหรับเก็บ
ข้อสอบของภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์สาหรับประชาสัมพันธ์การรับนิสิต และเก็บเอกสารของ
ฝ่ า ยวิ ช าการ ไปยั ง รองอธิ ก ารบดีฝ่ ายบริ ห ารและกิ จ การนิสิ ต สงขลา ทั้ งนี้ อ ยู่ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
มติ รับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,401,200.00 บาท โดย ณ วันที่
15 ธันวาคม 2563 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 8,131,735.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.50 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1,269,464.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.50 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

-5-

งบประมาณ
รวม (บาท)
9,401,200

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)
742,500.00

ผล
(บาท)
507,275.00

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
68.32

เงินรายได้
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)
1,684,100

ผล
(บาท)
762,189.89

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
งบประมาณคงเหลือ
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน
45.26 1,269,464.89 13.50 8,131,735.11 86.50

มติ รับทราบ
1.3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานและแนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายวิชาการ
(1.) คุณวรรณทิพย์ หนูหลง
- ดาเนินงานรับนิสิตตามระบบ TCAS 2564 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการรับ
สมัครนิสิตในรอบที่ 1 Portfolio โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564
กาหนดประกาศผลสอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และจะดาเนินการเปิดรับสมัครนิสิตในรอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Direct Admission ต่อไป ซึ่งภารกิจรับนิสิตจะประกาศรายละเอียด
โครงการรับต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต และเพจภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป
- งานประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ขณะนี้ ก าลั ง ด าเนิ น การกรอกข้ อ มู ล เข้ า ระบบประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา (e-SAR TSU) ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตามผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ 7 เดือน (1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2563) โดยกาหนดให้กรอก
ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ในการนี้ขอให้บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเพื่อ
นามารายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการต่อไป
(2.) คุณปิยพัชร โกมล
- ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รับนิสิตในช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดทา Banner ประชาสัมพันธ์
ผ่านเพจภารกิจรับนิสิ ต มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกบูธ ประชาสัมพันธ์รับนิสิตตามโรงเรียนต่าง ๆ และตอบ
ข้อคาถามต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ Line และเพจ
(3.) คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
- เร่งดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดส่งไปยังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- การส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายวิชาการ ให้ ทุกภารกิจดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 10 วันหลังจากที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ตามแนวปฏิบัติทางการเงินของฝ่ายวิชาการที่ได้กาหนดไว้
- ขอแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนวิทยากร ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน จ่ายชั่วโมงละ 300 บาท และวิทยากรภายนอก จ่ายชั่วโมงละ 600 บาท กรณีที่ต้องการจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราที่มากกว่ าที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ทาบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

-6(4.) คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
- งานงบประมาณของฝ่ายวิชาการ อยู่ระหว่างกาลังดาเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ฝ่ายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- การดาเนินงาน Non-degree ได้จัดส่งบันทึกข้อความที่ อว.8202.03/ว 3171 ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2563 เรื่อง ส่ง (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยให้จัดส่งผลการพิจารณาฯ กลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
- กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “การ
พัฒนาระบบบริการการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในระหว่างวันที่
19 – 23 มกราคม 2564 โดยเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล )
ผู้ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายพัฒ นาการจั ดการเรี ย นรู้ (อ.ดร.ศิล ป์ชัย สุ ว รรณมณี) หั ว หน้าฝ่ ายวิช าการ (นางสาว
อมรรัตน์ วรรณวิไล) คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล คุณวรรณทิพย์ หนูหลง คุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ คุณสุทัศนีย์
ดีสมุทร และคุณอนันต์ ปังหลีเส็น เข้าร่วมโครงการฯ
(5.) คุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
- อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามประกาศแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลั ย เพื่อให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิช าศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พร้อมใช้งานใน
ปีการศึกษา 2565
- จั ดทา (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ยทั กษิณ ว่า ด้ว ย การจัด การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ต ลอดชีวิ ต
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการยุบรวมประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree และ Pre-degree เข้าด้วยกัน
โดยได้นา (ร่าง) ประกาศฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
- จัดทาขออนุมัติโครงการ “การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจา
ปีการศึกษา 2563” และการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ตามข้อเสนอจากส่วนงานวิชาการ จานวน 3 โครงการ
ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
(6.) คุณอนันต์ ปังหลีเส็น
- ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น จัดเตรียม
ใบงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละรายวิชา
- จัดส่งบันทึกข้อความที่ อว 8202.03/ว 3268 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะทางานปรับปรุงหลั กสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ มสารัตถะวิชา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา
13.00 – 17.00 น. ณ ห้ องประชุมทองหลาง 2 มหาวิ ทยาลั ย ทักษิณ วิ ทยาเขตสงขลา และห้ อ งประชุ ม
สัตตบงกช อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อพิจารณาจัดทารายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสารัตถะวิชา

-7(7.) คุณจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
- การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา ได้ ส่ ง นิ สิ ต เข้ า ปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบ ระหว่ า งวั น ที่
30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีจานวนนิสิตประมาณ 823 คน
- การดาเนินงานการพัฒนาอาจารย์ได้ ดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความที่ อว 8202.03/3266 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาอาจารย์ ส่งไปยังส่ วนงานวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อสารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
- การวัดและประเมินผลการเรียนบนฐานสมรรถนะที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
- การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)
(8.) คุณมัสนีย์ มะซง
- อยู่ระหว่างการเตรียมจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และ TSU-TEP ซึ่งกาหนดจัด
โครงการทัง้ 2 วิทยาเขต ดังนี้
- วิทยาเขตสงขลา กาหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2563 และจัดสอบ
ในวันที่ 9 มกราคม 2564
- วิทยาเขตพัทลุง กาหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 และจัดสอบในวันที่
13 มกราคม 2564
(9.) อาจารย์ปทิตตา โกศัลวิตร
- ขอขอบคุ ณ ส าหรั บ ต าแหน่ ง หั ว หน้ าศู น ย์ ภ าษา ซึ่ งจะปฏิ บัติ ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายอย่า งเต็ ม
ความสามารถ
- ดาเนินการเตรียมจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และ TSU-TEP ร่วมกับคุณมัสนีย์
มะซง และเตรียมการเพื่อจัดโครงการอบรมภาษาต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา
(10.) อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ์
- ขอขอบคุณสาหรับตาแหน่งผู้ประสานรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ
- การดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการพูดคุย
ประชุม หารือร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น ๆ ผ่านทางไลน์กลุ่ม
- ร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
(11.) อาจารย์สุวิมล ทวิสุวรรณ์
- ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และร่วมดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

-8(12.) คุณสุทัศนีย์ ดีสมุทร และคุณรัชรี ตุดเกื้อ
- หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เร่งอ่านหลักสูตรที่ส่งมาขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขเบื้องต้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ไม่เป็นครบถ้วนตามเกณฑ์
(13.) คุณเบญจวรรณ ทองคง
- ดาเนินงานธุรการฝ่ายวิชาการ รับ –ส่งเอกสาร เกษียนเอกสารต่าง ๆ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
วันต่อวัน
- ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขต
พัทลุง เช่น จัดเตรียมใบงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละรายวิชา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุ มครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2563 ผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ เป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการไม่มีการ
แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ฯ ในการนี้ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
มติ รับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ประเด็นการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่ฝ่ ายวิชาการ ได้กาหนดประเด็น การจัดการความรู้ ฝ่ ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ในประเด็น การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) โดยใช้กระบวนการทางานเชิงระบบตามแนวทาง EdPEx นั้น
โดยได้มีการดาเนินการแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
2562 จัดทารายงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 และ (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับฟัง
เสี ย งของลู ก ค้า (VOC) โดยใช้ก ระบวนการท างานเชิง ระบบตามแนวทาง EdPEx แต่ ทั้ งนี้ ยั งไม่ ได้ มีก าร
แจ้งเวียน (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) โดยใช้กระบวนการทางานเชิงระบบตามแนวทาง
EdPEx ดังกล่าว
ในการนี้ จึ งขอเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาหารือ ประเด็นการจัดการความรู้ ฝ่ ายวิช าการ ประจา
ปีการศึกษา 2563

-9มติ เห็นชอบ ให้ดาเนินการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563 ในประเด็น
การจัดการความรู้ด้านการจัดการศึกษา : การจัดการศึกษาแบบ Outcome – Based Education
4.2 แผนพัฒนาองค์กร ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2562 และได้มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
ของฝ่ายวิชาการ
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดประเด็นในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ฝ่ายวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2563
มติ เห็น ชอบ โดยที่ป ระชุมร่ ว มกันวิ เคราะห์ โ อกาสในการปรั บปรุง ที่ส าคั ญ (OFI) ฝ่ ายวิ ช าการ
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 (ข้ อ มู ล จาก (1) ข้ อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
ฝ่ายวิชาการ และ (2) OFI ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562) ดังนี้
หมวด/ประเด็น

ผลกระทบ
(มาก/น้อย)

ประเด็น OFI ของฝ่ายวิชาการ
1. เพิ่มข้อมูลในโครงร่างองค์กรตามข้อคาถามที่สาคัญ เช่น
มาก
องค์ประกอบ / ปัจจัยที่ทาให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
หน่วยงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหาร
ที่แสดงสายการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็น OFI ของมหาวิทยาลัย (ที่ฝา่ ยวิชาการดูแล / รับผิดชอบ)
1. ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับ
มาก
บัณฑิตศึกษา
2. ความไม่พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
มาก
ต่อการบริหารหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการสอน
มาก
ของอาจารย์

การทา
(ยาก/ง่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ง่าย

หัวหน้าฝ่ายฯ

ยาก

ภารกิจ
รับนิสิต
ภารกิจบริหาร
หลักสูตร
หัวหน้าฝ่ายฯ

ยาก
ยาก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564
มติ เห็นชอบ

- 10 เลิกประชุม

เวลา 20.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

