รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
4. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
5. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
6. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
7. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
8. นางรัชรี ตุดเกื้อ
9. นางสาววทินา จันทร์นวล
10. นางเบญจวรรณ ทองคง
11. นางรสวารินทร์ ทองสม
12. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
14. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
3. นางหฤทัย บุญศรี
4. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
5. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
6. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
7. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอวาระ เรื่องการปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมี
มติ ดังนี้
1. เห็นชอบการขอปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ ดังนี้
1) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
2) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
3) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
4) ศูนย์ภาษา
5) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ทั้งนี้ ให้กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
2. เห็นชอบให้แยกกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ หารือกับผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่ว มกัน และให้ ส ถาบัน วิจัย และพัฒ นาปรั บโครงสร้างภายในเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
มติ รับทราบ โดยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พิจารณาเสนอบุคลากรเป็นหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ/ศูนย์ ต่อไป
1.1.1.2 การดาเนินงานตามแนวทาง ExPEd
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx ซึ่งฝ่ายวิชาการได้มี
การจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทางานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx” ไปแล้วนั้น
ทาให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในการทางานเชิงระบบ สามารถเขียนรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx ได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มติ รับทราบ
1.1.1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการสาหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บุคคลภายใน
และบุคคลภายนอกสามารถศึกษารายวิชาที่มีในมหาวิทยาลัย ตาม มคอ.2 ของแต่ล ะหลักสูตรได้ โดยสามารถ
เก็บสะสมหน่วยกิตและโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ในภายหลัง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายวิชาการ
ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และ (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะรองรับการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
อนาคต
มติ รับทราบ

1.1.1.4 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐาน TPSF
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐาน TPSF เป็นกลไกหนึ่งใน
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดี ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
และรัฐมนตรีช่วยฯ นพ.อุดม คชินทร ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย พรบ. กระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งคาดว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
แล้วเสร็จ
มติ รับทราบ
1.1.1.5 ระบบ TCAS
ตามที่ประชุมทีมผู้บริหาร ได้มีการหารือในประเด็นการดาเนินการ TCAS ในปีการศึกษา 2563
ซึ่งเห็นว่าในปีการศึกษา 2562 จานวนครั้งที่มีการสอบ 5 รอบนั้น มากเกินไป ในเบื้องต้น อาจจะมีการปรับ
ลดลงให้เหลือ 2–3 รอบ โดยจะมีการเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึง
รายวิชาที่นักเรียนต้องสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ GAT PAT / O- NET / วิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งจะมีการซ้าซ้อน
กันอยู่มาก และเป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียน ทั้งนี้ ต้องนาไปหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้การสอบมีประสิทธิภาพและคุ้มกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
- ไม่มี 1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ไม่มี 1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
- ไม่มี –
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
- ไม่มี –
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,397,600 บาท โดย
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 5,754,955.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.24 และ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 3,642,644.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.76 ดังตารางสรุปงบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

งบประมาณ
รวม (บาท)

9,397,600

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)
1,612,000

ผล
(บาท)
1,513,249.80

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
93.87

เงินรายได้
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)
3,012,800

ผล
(บาท)
2,681,836.29

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน
89.15
3,642,644.10 38.76

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท) ร้อยละ
5,754,955.90

มติ รับทราบ
1.3.2 การดาเนินงานตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้อง
ประชุม ปาริ ฉั ตร อาคารบริ ห ารและส านั ก งานกลาง มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ วิ ทยาเขตพัท ลุ ง นั้ น ในการนี้
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
วาระ
การดาเนินการตามมติ
จัดส่งข้อมูลไปยัง
ระเบียบวาระ ที่ 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
1.2.1 ตัวชี้วัดการ มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงาน คุณวรรณทิพย์ หนูหลง
ประกันคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน กระบวนการ
ภายในวันที่ 4 มีนาคม
การศึกษา
ทางาน ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ตาม
2562
ฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ปีการศึกษา 2561
(รอบ 6 เดือน)
ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 โครงร่างองค์กร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ปรับแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ในส่วนของข้อมูลบริการ จาก 7
กระบวนการ เหลือ 4 กระบวนการ
และมอบหมายให้บุคลากร
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงร่างองค์กร
ฝ่ายวิชาการ
4.2 การจัดการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
ความรู้ ประจา
1. พิจารณากระบวนการทางาน
ปีการศึกษา 2561 หลักของฝ่ายวิชาการ ตามนโยบาย
“กระบวนการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
ทางานเชิงระบบ
1.1 กระบวนการพัฒนาและ
ตามแนวทาง
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
EdPEx
ผู้รับผิดชอบ คุณสุทัศนีย์/คุณรัชรี/
คุณวรรณทิพย์/คุณวทินา

ผลการดาเนินการตามมติ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้จัดส่ง
ข้อมูลไปยังคุณวรรณทิพย์
หนูหลง เรียบร้อยแล้ว และ
คุณวรรณทิพย์ ได้
ดาเนินการนาข้อมูลกรอก
เข้าระบบ e-SAR เรียบร้อย
แล้ว

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ภายในวันที่ 4 มีนาคม
2562

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ได้ดาเนินการปรับแก้ข้อมูล
โครงร่างองค์กร
ฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว

คุณเบญจวรรณ ทองคง
ภายในวันที่ 6 มีนาคม
2562 เพื่อรวบรวม
เอกสารเข้าที่ประชุมใน
วันที่ 8 มีนาคม 2562

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้จัดส่ง
กระบวนการทางาน ไปยัง
คุณเบญจวรรณ ทองคง
เรียบร้อยแล้ว และคุณ
เบญจวรรณ ได้ดาเนินการ
รวมเอกสารเอกสาร และ
นาเข้าที่ประชุมเพื่อ
พิจารณากระบวนการ

61.24

วาระ

การดาเนินการตามมติ
1.2 กระบวนการรับนิสิต โดยมี
ผู้รับผิดชอบ คุณวรรณทิพย์/
คุณวทินา/คุณจิรัฐตกาล/
คุณสุทัศนีย์/คุณรัชรี
1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยมีผู้รับผิดชอบ คุณ
จุฑาทิพย์/คุณอมรรัตน์/คุณอนันต์/
คุณเบญจวรรณ/คุณจิรัฐตกาล/
คุณขวัญฤดี
1.4 กระบวนการบริการวิชาการ
โดยมีผู้รับผิดชอบ คุณศิริวรรณา/
คุณรสวารินทร์
หมายเหตุ ชื่อผู้ที่ถูกขีดเส้นใต้
เป็นผู้ประสานงาน ในการ
ดาเนินการจัดทากระบวนการ
ทางาน
2. มอบหมายให้มีการนัดประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อพิจารณา
กระบวนการทางานฯ และเสนอ
เข้าที่ประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม
2562
4.3 การติดตามและ มอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ประเมินผล
พิจารณาทบทวนกิจกรรม/
สถานการณ์
โครงการ ว่าสามารถดาเนินการให้
ดาเนินการ ตาม
แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม
แผนปฏิบัติการ
2562 หรือไม่ หากไม่สามารถ
(Action Plan)
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ฝ่ายวิชาการ รอบ 31 พฤษภาคม 2562 ให้
6 เดือน ประจา
ดาเนินการทาเรื่องปรับแผนปฏิบัติ
ปีการศึกษา 2561 การ ส่งให้คุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล สาหรับกิจกรรม/
โครงการ ที่จะดาเนินการหลังจาก
31 พฤษภาคม 2562 ให้นาไป
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจา
ปีการศึกษา 2562
4.4 แบบสารวจ
มอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานประกอบ ดาเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีวัดที่ 9 การ
ให้กับคุณเบญจวรรณ ทองคง
เปิดเผยข้อมูล และ เพื่อนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

จัดส่งข้อมูลไปยัง

ผลการดาเนินการตามมติ
ทางาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562 และได้มีข้อเสนอแนะ
ให้มีการปรับแก้
กระบวนการทางาน โดยให้
ส่งข้อมูลไปยังหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่
15 มีนาคม 2562 โดยได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

คุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เพื่อรวบรวมเอกสารเข้า
ที่ประชุมฝ่ายวิชาการ
ในเดือนมีนาคม 2562

มอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ได้ดาเนินการ จัดส่งข้อมูล
ไปยังคุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล เพื่อ
รวบรวมสรุปข้อมูล นาเข้า
ที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่
2/2562

คุณเบญจวรรณ ทองคง
ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562

มอบหมายบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการ
จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง
คุณเบญจวรรณ ทองคง

วาระ
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต

การดาเนินการตามมติ
ฝ่ายวิชาการ

จัดส่งข้อมูลไปยัง

ผลการดาเนินการตามมติ
และได้ดาเนินการนาข้อมูล
ต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ฝ่าย
วิชาการ

มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่
26 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายเลขานุการของที่ป ระชุมฝ่ ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และดาเนินการแจ้งเวียนบุคลากรของฝ่ ายวิช าการ เพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งบุคลากรมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ปรับแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วาระที่ 4.3 การติดตาม
และประเมินผลสถานการณ์ดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ รอบ 6 เดือน ประจา
ปีการศึกษา 2561 มีมติ เห็นชอบ โดยมอบบุคลากรฝ่ายวิชาการ พิจารณาทบทวนกิจกรรม/โครงการ
ว่าสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2562 หรือไม่ หากไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ให้ดาเนินการทาเรื่องปรับแผนปฏิบัติการ ส่งให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
สาหรับกิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการหลังจาก 31 พฤษภาคม 2562 ให้นาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562 โดยให้จัดส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
เพื่อรวบรวมเอกสารเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2562
มติ เห็นชอบ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มอบบุคลากรวิเคราะห์แผนปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยให้ระบุเฉพาะกิจกรรม/
โครงการที่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรม/โครงการที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ให้นาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
2562
2. ให้ดาเนินการวิเคราะห์กิจ กรรม/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยกาหนดเป็น
สัญลักษณ์ ดังนี้
A : กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ในปีการศึกษา 2561 (บรรลุ)
B : กิจกรรม/โครงการ ทีจ่ ะดาเนินการ ในปีการศึกษา 2561 (คาดว่าจะบรรลุ)
C : กิจกรรม/โครงการ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ในปีการศึกษา 2561 และจะนาไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562
D : กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่มีการดาเนินการ/ไม่มีความจาเป็น/ไม่เกิดประโยชน์ ควรตัดออก
จากแผนปฏิบัติการ

3. มอบบุคลากรดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการฉบับย่อในโครงการที่รับผิดชอบ ให้ครบ
ทุกโครงการ
4. มอบบุคลากรทบทวนและเพิ่มตัวชี้วัดที่ได้ลงนามคารับรองการปฏิบัติงานฯ ลงในแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีการศึกษา 2561
5. ส่งข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2561ไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
ภายในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เตรียมการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
(รอบ 10 เดือน) / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561
(รอบ 10 เดือน)
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานบริหาร เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2562 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (ในส่วนที่ฝ่ายวิชาการ
เกี่ยวข้อง) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผ่านระบบ e-SAR ตามความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
1. พิจารณาการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
(รอบ 6 เดื อ น) / รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ปีการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน)
2. เตรี ย มการรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฝ่ า ยวิ ช าการ ปี ก ารศึ ก ษา 2561
(รอบ 10 เดื อ น) / รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ปีการศึกษา 2561 (รอบ 10 เดือน)
กาหนดช่วงเวลาปิดระบบ e-SAR ในการรายงานผลการประเมินรอบ 10 เดือน
- ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
- ระดับส่วนงานวิชาการ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระดับส่วนงานอื่น วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระดับหน่วยงานบริหาร วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระดับหลักสูตร วันที่ 17 มิถุนายน 2562
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งชี้ เขียนรายงานผลการดาเนินงาน/กระบวนการทางาน ตามระบบ
PDCA ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
2. ให้เตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง โดยให้มีการบันทึกชื่อไฟล์ ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
7.1ก-5(1) .......................................................
7.1ก-5(2) ........................................................
3. ส่งข้อมูลการเขียนรายงานพร้อมหลักฐานอ้างอิง ไปยังคุณวรรณทิพย์ หนูหลง ภายในวันจันทร์
ที่ 22 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ประมาณเดือนเมษายน 2562
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

