รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปากประ อันดาคูร่า บูทิค รีสอร์ท พัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปากประ อันดาคูร่า บูทิค รีสอร์ท พัทลุง
********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
3. นางหฤทัย บุญศรี
4. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
5. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
6. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
7. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
8. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
9. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
10. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
11. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
12. นางรัชรี ตุดเกื้อ
13. นางสาววทินา จันทร์นวล
14. นางเบญจวรรณ ทองคง
15. นางรสวารินทร์ ทองสม
16. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
17. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
18. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งรองอธิการบดี
ตามทีม่ ีการประชุมสภาหมาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2562 มีมติให้เปลี่ยนชื่อตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็ น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ซึ่งจะกากับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มเติม และมีการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็น
รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจะมากากับดูแลในส่วนของงานบริการวิชาการ โดยจะมีคาสั่งจาก
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
มติ รับทราบ
1.1.1.2 ร่าง โครงจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการเสนอเรื่องเพื่อปรับโครงการกลุ่ มภารกิจภายในฝ่ ายวิชาการ ตาม
ความทราบแล้วนั้น โดยมีมติเห็นชอบให้แยกกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น
เพื่อ ให้ เกิดความคล่ องตัว ในการดาเนิ น โครงการหรือกิจกรรมบริการวิช าการ กลุ่ มภารกิจบริการวิช าการ
ฝ่ ายวิ ช าการ จึ ง ได้ ข อเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เข้ า วาระการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา เรื่อง ร่าง โครงการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ รับทราบ
1.1.1.3 งาน 99 ปี รัฐบุรุษ
งาน 99 ปี รั ฐ บุ รุ ษ ซึ่ งจะมี ก าหนดการจั ด ในระหว่ า งวั น ที่ 23 – 24 สิ ง หาคม 2562 ซึ่ ง มี
กาหนดการเบื้องต้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์ และโปรแกรมปาถกฐาของงท่านวิษณุ
เครืองาม และในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 จะเป็นงานคืนสู่เหย้า จะมี การแสดงดนตรี โดยกาหนดการที่แน่ชัด
ต้องรอจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล อีกครั้ง
มติ รับทราบ

1.1.1.4 งบประมาณปี พ.ศ. 2563
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยฝ่ายแผนงานแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ว่าการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจมี ค วามล้ าช้ า อย่ างน้ อ ยไม่ ต่ ากว่ า 3 เดื อ น ซึ่ งจะมี เพี ย ง
งบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจา ที่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ไปพลางก่อนประมาณร้อยละ 30
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 26 เมษายน 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,397,600 บาท โดย ณ
วันที่ 26 เมษายน 2562 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 5,202,535.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 4,195,064.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.64 ดังตารางสรุปงบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

งบประมาณ
รวม (บาท)

9,397,600

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

ผล
(บาท)
1,760,375.25

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
109.20

มติ รับทราบ

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

ผล
(บาท)
2,985,771.73

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน
99.10
4,195,064.99 44.64

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท) ร้อยละ
5,202,535.01

55.36

1.3.2 การดาเนินงานตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้อง
ประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การได้จั ดทารายงานการติดตามผลการดาเนิ นงานตามมติที่ประชุมฝ่าย
วิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้
วาระ
การดาเนินการตามมติ
จัดส่งข้อมูลไปยัง
ผลการดาเนินการตามมติ
ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ปรับแผนปฏิบัติการ มอบหมายให้บุคลากร
ส่งข้อมูลการปรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้จัดส่ง
ฝ่ายวิชาการ ประจา
ฝ่ายวิชาการ ดาเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ประจา ข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี
ปีการศึกษา 2561
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปีการศึกษา 2561 ไปยัง ศุภทรัพย์ไพศาล เรียบร้อย
1. ให้ทุกท่านวิเคราะห์
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์
แล้ว
แผนปฏิบัติ ประจา
ไพศาล ภายในวันจันทร์
ปีการศึกษา 2561 โดยให้ระบุ ที่ 25 มีนาคม 2562
เฉพาะกิจกรรม/โครงการ
ที่สามารถดาเนินการได้แล้ว
เสร็จ ภายใน 31 พฤษภาคม
2562 และกิจกรรม/โครงการ
ที่ไม่สามารถดาเนินการได้แล้ว
เสร็จภายใน 31 พฤษภาคม
2562 ให้นาไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจา
ปีการศึกษา 2562
2. ให้ดาเนินการวิเคราะห์
กิจกรรม/โครงการ ที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ โดย
กาหนดเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้
A : กิจกรรม/
โครงการ ที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ในปีการศึกษา 2561
(บรรลุ)
B : กิจกรรม/
โครงการ ที่จะดาเนินการ ใน
ปีการศึกษา 2561 (คาดว่าจะ
บรรลุ)

วาระ

การดาเนินการตามมติ
C : กิจกรรม/
โครงการ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2561 และจะ
นาไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562
D : กิจกรรม/
โครงการ ที่ไม่มีการ
ดาเนินการ/ไม่มีความจาเป็น/
ไม่เกิดประโยชน์ ควรตัดออก
จากแผนปฏิบัติการ
3. มอบบุคลากร ดาเนินการ
จัดทารายละเอียดโครงการ
ฉบับย่อในโครงการที่
รับผิดชอบ ให้ครบทุก
โครงการ
4. มอบบุคลากรทบทวนและ
เพิ่มตัวชี้วัดที่ได้ลงนาม
คารับรองการปฏิบัติงานฯ
ลงในแผนปฏิบัติการ ประจา
ปีการศึกษา 2561
ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เตรียมการรายงาน 1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ผลการประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้เขียนรายงานผลการ
การศึกษา ฝ่ายวิชาการ ดาเนินงาน/กระบวนการ
ปีการศึกษา 2561
ทางาน ตามระบบ PDCA
(รอบ 10 เดือน) /
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ตาม
รายงานผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
คุณภาพการศึกษา
2. ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ้างอิง โดยให้มีการบันทึก
ปีการศึกษา 2561
ชื่อไฟล์ ตามตัวบ่งชี้ที่
(รอบ 10 เดือน)
เกี่ยวข้อง เช่น
7.1ก-5(1) ..............................
7.1ก-5(2) ..............................

จัดส่งข้อมูลไปยัง

ผลการดาเนินการตามมติ

ส่งข้อมูลการเขียน
รายงานพร้อมหลักฐาน
อ้างอิง ไปยังคุณ
วรรณทิพย์ หนูหลง
ภายในวันจันทร์ ที่
22 เมษายน 2562

บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้จัดส่ง
ข้อมูลไปยังคุณวรรณทิพย์
หนูหลง เรียบร้อยแล้ว
และนาข้อมูลดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่
3/2562

มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มีนาคม 2562
ฝ่ายเลขานุ การของที่ ป ระชุมฝ่ ายวิช าการ ได้จัด ท ารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
2/2562เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 ในการนี้จึงขอแจ้งที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561(ณ เดือน
เมษายน 2562) / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 (ณ
เดือนเมษายน 2562)
ตามที่ ป ระชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2562 วาระที่ 4.1 เรื่ อ ง
เตรี ยมการรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา ฝ่ ายวิช าการ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 10 เดือน) /
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี การศึกษา 2561 (รอบ 10 เดือน) ได้มี มติ
เห็นชอบ โดยมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งชี้เขียนรายงานผลการดาเนินงาน/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
ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่าย
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 (ณ เดือนเมษายน 2562) / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 (ณ เดือนเมษายน 2562)
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งชี้เขียนรายงานผลการดาเนินงาน/กระบวนการทางาน ตามระบบ
PDCA ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

2. ให้เตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง โดยให้มีการบันทึกชื่อไฟล์ ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
7.1ก-5(1) .......................................................
7.1ก-5(2) ........................................................
3. ส่งข้อมูลการเขียนรายงานพร้อมหลักฐานอ้างอิง ไปยังคุณวรรณทิพย์ หนูหลง ภายในวันจันทร์
ที่ 27 พฤษภาคม 2562
4.2 การปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอวาระ เรื่องการปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ เข้าที่
ประชุมนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีม ติ เห็นชอบ
การขอปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ ตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้
1) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
2) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
3) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
4) ศูนย์ภาษา
5) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งอยู่
ในโครงสร้างฝ่ายวิชาการ
กลุ่มภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
1) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
เสนอที่ประชุมพิจารณา
2) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
3) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
4) ศูนย์ภาษา
เสนอที่ประชุมพิจารณา
5) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
มติ เห็นชอบ โดยให้มีการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจใหม่ทุกกลุ่มภารกิจ
โดยวิธีการเสนอชื่อแบบลับ ซึ่งผลสรุปคะแนนจากการเสนอชื่อ ดังนี้
กลุ่มภารกิจ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
1) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
2) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
3) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
4) ศูนย์ภาษา
นางหฤทัย บุญศรี
5) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
โดยมอบให้กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป แจ้งรายชื่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจไปยัง ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าวเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจต่อไป

4.3 แนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องอ่านกระดาษคาตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการได้ มี เครื่ อ งอ่ า นกระดาษค าตอบด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ตรวจ
กระดาษคาตอบนั้ น ฝ่ายวิชาการได้กาหนดแนวปฏิบัติการให้ บริการเครื่องอ่านกระดาษคาตอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานยิ่งขึ้น
มติ เห็นชอบ แนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องอ่านกระดาษคาตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย
มอบหมายให้ คุ ณ วทิ น า จั น ทร์ น วล จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ งเวี ย นแนวปฏิ บั ติ ก ารในการให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งอ่ า น
กระดาษคาตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานได้รับทราบ
4.4 ทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562-2566
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2580 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ประกอบกับ
ฝ่ายวิชาการได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 จึงต้องมีการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์
ฝ่ายวิชาการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและรองรับการดาเนินงานต่าง ๆ
ตามโครงสร้างภารกิจของฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา
2561 - 2565
- ค่าเป้าหมาย ให้มีการพิจารณา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565
- โครงการ/กิ จ กรรม โดยให้ ระบุ ปี พ.ศ. ที่ จ ะดาเนิ น การโดยให้ จัด ส่ งข้อ มู ล การ
ปรับแก้ไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภายในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562
4.5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2580 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ประกอบกับ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 จึงต้องมีการทบทวนและจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับ
บุคลากร
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติฝ่ายวิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2562 โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 – 2565 โดยให้จัดส่ง
ข้อมูลการปรับแก้ไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

