รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
******************************************
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. นายชนัย แซ่โซ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
4. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
5. นางรสวารินทร์ ทองสม

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
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 โครงการจัดตั้งสานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
ตามที่กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอเรื่อง ร่าง โครงการจัดตั้งสานักส่งเสริม
การบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลั ยทักษิณ เพื่อบรรจุเข้า ระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลั ยทักษิณ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุล าคม 2562 ที่ประชุมมี มติเห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดตั้งสานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้จัดทาเอกสาร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนสานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนที่ชัดเจนเพิ่มเติม
มติ รับทราบ
1.1.1.2 การปลดล็อกอุดมศึกษา
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการประชุมเกี่ยวกับ การปลดล็อค
อุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ได้แจ้งนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563–2570 จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
- สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
- การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
- ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
- ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
- โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
- สังคมสูงวัย
- สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
- ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
- สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
- โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
- นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
- ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
- เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
มติ รับทราบ

-31.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
- ไม่มี 1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ไม่มี 1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
- ไม่มี –
1.1.5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
1.1.5.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree และ Non-degree
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree เป็นการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับ ผู้ที่
กาลังศึกษาหรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา (หลักสูตรกาหนด) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าให้ส ามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช า (หลักสูตรกาหนด) ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนรายวิชาดังกล่าวกรณีเข้าเป็นนิสิตในระบบปกติ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาที่
เน้นสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อพัฒนาและยกระดับ (Re-Skill/Up-Skill) กาลังคนของประเทศ
ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สามารถเรียนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถเก็บสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตไปสู่การ
รับปริญญา (Credit Bank) ได้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี เช่น วันเวลา
ปกติ ภาคค่า เสาร์-อาทิตย์ พบกลุ่ม หรือออนไลน์
มติ รับทราบ
1.1.5.2 การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป
การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ดังนี้
- การปลดล็อกเงื่อนไขรายวิชาเลือกกลุ่มบูรณาการและกลุ่มการใช้ภาษา
- การเพิ่มรายวิชาเลือก/การปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา
- การจัดทาแนวปฏิบัติของรายวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงเล็กน้อยให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2563 และปรับปรุง
ใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2564
มติ รับทราบ
1.1.6 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
1.1.6.1 การดาเนินงานของศูนย์ภาษา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องชุดต่าง ๆ ดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ภาษา

-4- แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TSU
Test of English Proficiency (TSU-TEP)
มติ รับทราบ
1.1.6.2 การดาเนินงานการรับนิสิต
ดาเนิ น การประชาสั มพัน ธ์ก ารรับนิ สิ ต โดยดาเนิน การจัด โครงการสั มมนาเพิ่มศั กยภาพ
เครือข่ายครูแนะแนว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายครูแนะแนว และแนะนาโครงการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
- ไม่มี –
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,501,000.00 บาท โดย
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 10,053,334.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 447,665.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
งบประมาณรวม
(บาท)
10,501,000.00

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 1
แผน
ผล
(บาท)
(บาท)
573,500.00

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

26.94

1,274,600.00

167,938.28

154,500.00

เงินรายได้
ไตรมาส 1

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน
13.18

447,665.96

4.26

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท) ร้อยละ
10,053,334.04

มติ รับทราบ
1.3.2

รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561

ฝ่ายวิชาการ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทักษิ ณ ได้ ดาเนินการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่ ว นงาน
วิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร และได้แจ้งผลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ในการนี้จึงขอ
เสนอที่ป ระชุม เพื่อทราบรายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายใน ประจาปีก ารศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
มติ รับทราบ

95.74

-51.3.3 คารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กาหนดให้มีการลงนามคารับการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจาปีการศึกษา 2562 และได้จัดส่งคารับรองการปฏิบัติงานฯ มายัง
หน่วยงาน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ต่อไปนั้น
จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อทราบคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
และเตรียมรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ
6 เดือน
มติ รับทราบ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน และส่งข้อมูล
การรายงานให้คุณวรรณทิพย์ หนูหลง ภายในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ ง พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 5/2562 เมื่ อ วั น ที่
29 สิงหาคม 2562
ฝ่ายเลขานุการของที่ป ระชุมฝ่ ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
5/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และดาเนินการแจ้งเวียนบุคลากรของฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ ซึง่ บุคลากรมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) OKRs ระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อจัดทา OKRs (Objectives and Key Results) เมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานั กหอสมุด อาคารสานักหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอันนาไปสู่การปฏิบัติได้ตามเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพ และนาระบบ OKRs มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัย
ในการจึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อทราบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ และร่วมกัน พิจารณาเพิ่มเติม
ข้อมูล
มติ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ O กาหนดข้อมูล KR และส่งข้อมูล
KR ดังกล่าวผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ ภายในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562
3.2 แนวทางการลดปริมาณกระดาษในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิชาการ
การประชุม ฝ่ายวิชาการในแต่ละครั้งมีการจัดทาเล่มเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์ สวยงามและเรียบร้อย แต่ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดงบประมาณในการจัดทาเล่ม
เอกสาร จึงขอเสนอที่ประชุมให้ใช้ระบบ E-Meeting หรือใช้วิธีการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม
เข้าไลน์ฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาเอกสารประกอบการประชุมโดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
โน้ตบุ๊ก หรือแทปเลต (ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง) ในการ Download เอกสารประกอบการ
ประชุม

-6มติ เห็นชอบ โดยให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางที่เสนอในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 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 โดยได้นาเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปากประ อันดาคูร่า บูทิค รีสอร์ท พัทลุง โดยมี
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 – 2565 และตามมติที่ประชุมหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้มอบคุณขวัญฤดีส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 เข้าไลน์ฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย รวมถึงตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหมายให้ บุ คลากรฝ่ ายวิช าการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อแก้ไขให้ดาเนินการปรับแก้ไข และส่งข้อมูลการปรับแก้ไขไปยัง
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจา
ปีการศึกษา 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
17 กันยายน 2562 โดยที่ ประชุมได้เสนอให้กาหนดประเด็นการจัดการความรู้เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมากาหนดเป็นประเด็น VOC โดยใช้กระบวนการทางานเชิงระบบตามแนวทาง EdPEx หรือ
LEAN มาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการ และมอบหมายให้คุณเบญจวรรณ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจาปีการศึกษา 2562 และสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2561 (ประเด็นอะไรที่ทาสาเร็จแล้ว ประเด็นอะไรที่ยังไม่สาเร็จ อะไรที่
ต้องทาต่อ)
มติ เห็นชอบ โดยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562 หากมีข้อแก้ไข ให้ดาเนินการปรับแก้ไข และ
ส่งข้อมูลการปรับแก้ไข ไปยังคุณเบญจวรรณ ทองคง ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
2. มอบหมายให้คุณเบญจวรรณ ทองคง ปรับแก้เป้าหมาย โดยพิจารณาจากประเด็นที่ยังทา
ไม่สาเร็จ จากปีการศึกษา 2561

-74.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ให้หน่วยงานจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยให้จัดส่งไปยังฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่
31 ตุล าคม 2562 นั้ น ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริห ารความเสี่ ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)
2. วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ผลกระทบ
- ระดับของความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ประมาณเดือนธันวาคม 2562
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม 2562
เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

