รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (LW 301)
อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (LW 301) อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
******************************************
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

-2เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัม พันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล )
ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การประชุมฝ่ายวิชาการที่โดยใช้ไฟล์ข้อมูลแทนการจัดทาเอกสาร
ตามที่ที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวาระ 3.2 แนว
ทางการลดปริมาณกระดาษในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิชาการ การประชุมฝ่ายวิชาการ
ในแต่ละครั้งมีการจัดทาเล่มเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ สวยงามและเรียบร้อย แต่เพื่อ
เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดงบประมาณในการจัดทาเล่ มเอกสาร จึงขอเสนอที่ประชุมใช้ไฟล์ข้อมูล
แทนการจัดทาเอกสาร หรือ ใช้วิธีการ Upload ไฟล์นั้น ในการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 นี้ ถือเป็น
การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งแรกที่เปลี่ยนมาใช้ไฟล์ข้อมูลแทนการจัดทาเอกสาร หรือ ใช้วิธีการ Upload ไฟล์
แทนระบบการจัดทาเอกสารประชุมฝ่ายเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ
มติ รับทราบ
1.1.1.2 การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
แห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการด าเนิ น งาน TCAS63 ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด
ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น เชิ ง นโยบายด้ า นวิ ช าการ และการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ ในประเด็น ดังนี้
- ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566
- การด าเนิ น งานจั ด การศึ ก ษาแบบคลั ง หน่ ว ยกิ ต ตามประกาศกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562
- การดาเนินการหลักสูตร Competency-based, Self-design ข้ามมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ฝากภารกิจบริหารงานหลักสูตร และภารกิจรับนิสิต ศึกษาหาตามข้อมูล ประกาศ
ของตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
- ไม่มี -

-31.1.3 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 การปรับปรุงการสอบ TCAS
การปรับปรุงการสอบ TCAS จะมีการปรับปรุง 2 รอบในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา
2566 โดยมีการดาเนินการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้เด็กนักเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
มติ รับทราบ
1.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางาน (WIL : Work Integrated Learning)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
(WIL : Work Integrated Learning) โดยกาหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพัน ธ์ 2563
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องสกุลตลา ชั้น 8 เฟส 3 โรงแรมนิวซีซัน อาเภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา ทั้งนี้
ได้มีการติดต่อเชิญวิทยากร ในการอบรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติ รับทราบ
1.1.5.3 การจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree / Non-Degree
ฝ่ายวิชาการได้มีการจัดทาบันทึก ที่ อว 8202.03/3280 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เพื่อให้คณะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการจัดการศึกษา แบบ Pre-Degree / Non-Degree มายังฝ่ายวิชาการ
เพื่อข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทาเป็นหลักสูตรนาร่อง ต่อไป
มติ รับทราบ
1.1.5.4 การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป
การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ดังนี้
- การปลดล็อกเงื่อนไขรายวิชาเลือกกลุ่มบูรณาการและกลุ่มการใช้ภาษา
- การเพิ่มรายวิชาเลือก/การปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา

-4โดยฝ่ ายวิชาการ ได้จั ดทาบันทึ ก ที่ อว 8202.03/3269 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เพื่อให้คณะเสนอรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มายังฝ่ายวิชาการ เพื่อข้อมูลมาวิเคราะห์และกาหนด
เป็นรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไป
มติ รับทราบ
1.1.6 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
1.1.6.1 การดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 8202.03/3514 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ภารกิจรับนิสิต ได้
ดาเนินการขอรายชื่อกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย
Portfolio ประจาปีการศึกษา 2563 และแจ้งกาหนดการส่งข้อมูลผู้ผ่ านการคัดเลือก มายังฝ่ายวิชาการเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ / ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่มีประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพันธกิจของฝ่ายวิชาการ และการ
โอนย้ายบุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณ จากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนและจากภารกิจบริการวิชาการสังกัด
ฝ่ายวิชาการ ไปสังกัดสานักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น ในการนี้จึงขอมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนของงานงบประมาณ
งานพัสดุและงานบุคลากร
มติ รับทราบ
1.2.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 โดยฝ่าย
วิชาการ ได้มีการลงนาม 21 ตัวบ่งชี้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กาหนดให้หน่วยงานรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน เข้าระบบการประเมิ นคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น โดยฝ่ายวิชาการ ได้ดาเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อย ในการนี้จึงขอ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน
ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่บรรลุ 7 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 33.33) ในการนี้จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้จานวน 14 ตัวบ่งชี้

-5ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ รอบ 9
เดือน บรรลุตามเป้าหมาย
ทั้งนีฝ้ ่ายวิชาการ ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ เพื่อขอตัดตัวบ่งชี้ 7.1ข-9 และ 7.3ก (ฉ-6)
ที่เกี่ยวกับบริการวิชาการ ออกจากฝ่ายวิชาการ ไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มติ รับทราบ
1.2.2 แผน Action Planning for Improvement
ตามที่ฝ่ ายวิช าการได้รับ ผิ ดชอบประเด็นการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับ
มหาวิทยาลั ยทักษิณ ในด้านการจัดการเรียนการสอน นั้น ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ Action
Planning for Improvement ระดับมหาวิทยาลัยที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดาเนินการจานวน 2 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 : กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC) ด้านกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เรื่องที่ 2 : การจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง นี้ ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ เบญจวรรณ ทองคง ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมที่ ระบุ ไว้ ในแผนการ
ดาเนิ น งาน โดยได้จัดทาบั น ทึกข้อความ ที่ อว 8202.03/3452 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล จากคณะ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
มติ รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 12,418,000.00 บาท โดย
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 9,403,215.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.72 และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 3,014,784.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.28 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือ
ของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

งบประมาณรวม
(บาท)
12,418,000.00

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

528,268.79

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

เงินรายได้
ไตรมาส 1
แผน
(บาท)

ผล
(บาท)

92.11

1,274,600.00

2,111,788.22

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน
165.68

3,014,784.69

24.28

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท) ร้อยละ
9,403,215.31

75.72

-6มติ รับทราบ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินงานตามพันธ
กิจที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรในการไม่จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สาหรับ บุ คลากรเพื่อไปอบรมตามภารกิจ ให้ กับบุคลากรเป็นรายบุคคล แต่จะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒ นา
บุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการในภาพรวม โดยก าหนดจั ด 2 โครงการคื อ “โครงการ LEAN Follow Up” และ
“โครงการวางเป้าหมายและกาหนดทิศทางองค์กรด้วย OKRs” ในกรณีที่บุคลากรมีความจาเป็นในการเดินทาง
ไปฝึกอบรม หรือเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้เบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภารกิจที่
ตนเองรับผิดชอบ
1.3.2 การดาเนินงานตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ วัน 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ดังนี้
วาระ
การดาเนินการตามมติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3.3 คารับรองการ
มอบหมายให้บุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ วิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประจาปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ รายงานผลการ
2562 และเตรียม
ดาเนินงานตามคารับรอง
รายงานผลการ
การปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
ดาเนินงานตามคา
ประจาปีการศึกษา 2562
รับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน
ฝ่ายวิชาการ ประจา
(ตามแบบฟอร์ม)
ปีการศึกษา 2562
รอบ 6 เดือน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) OKRs ระดับ มอบหมายให้บุคลากรฝ่าย
มหาวิทยาลัย
วิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ O
กาหนดข้อมูล KR

จัดส่งข้อมูลไปยัง

ผลการดาเนินการตามมติ

ส่งข้อมูลการเขียนรายงาน
ไปยังคุณวรรณทิพย์
หนูหลง ภายในวันศุกร์ ที่
15 พฤศจิกายน 2562

บุคลากรฝ่ายวิชาการที่
เกี่ยวข้องได้จัดส่งข้อมูลไป
ยังคุณวรรณทิพย์ หนูหลง
เรียบร้อยแล้ว และนาข้อมูล
ดังกล่าวรายงานเข้าสู่ระบบ
e-SAR เรียบร้อยแล้ว โดย
นาแจ้งที่ประชุมฝ่ายวิชาการ
ครั้งที่ 7/2562

ส่งข้อมูล KR เข้าไลน์กลุ่ม
ฝ่ายวิชาการ ภายในวัน
อาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม
2562

บุคลากรฝ่ายวิชาการที่
เกี่ยวข้องได้จัดส่งข้อมูลเข้า
ไลน์เป็นที่เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการ
มอบหมายให้บุคลากร
ส่งข้อมูลการปรับแก้ไข
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน ไปยังคุณขวัญฤดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง ศุภทรัพย์ไพศาล

บุคลากรฝ่ายวิชาการ
ดาเนินการส่งข้อมูลการ
ปรับแก้ไปยังคุณขวัญฤดี

วาระ
ประจาปีการศึกษา
2562

-7การดาเนินการตามมติ
จัดส่งข้อมูลไปยัง
หากมีข้อแก้ไข ให้ดาเนินการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่
ปรับแก้ไข
31 ตุลาคม 2562

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา
2562

1. มอบหมายให้บุคลากร
ฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปีการศึกษา
2562 หากมีข้อแก้ไข
ให้ดาเนินการปรับแก้ไข
2. มอบหมายให้คุณ
เบญจวรรณ ทองคง ปรับแก้
เป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ประเด็นที่ยังทาไม่สาเร็จ
จากปีการศึกษา 2561
4.3 แผนการบริหาร
มอบหมายให้บุคลากร
ความเสี่ยง ประจาปี
ฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
(ระยะเวลา 1 ตุลาคม 1. ทบทวนแผนการบริหาร
2562 - 30 กันยายน
ความเสี่ยง ประจาปี
2563)
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563)
2. วิเคราะห์การประเมินความ
เสี่ยง
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ผลกระทบ
- ระดับของความเสี่ยง
มติ รับทราบ

ผลการดาเนินการตามมติ
ศุภทรัพย์ไพศาล
เป็นที่เรียบร้อย

ส่งข้อมูลการปรับแก้ไข
ไปยังคุณเบญจวรรณ
ทองคง ภายในวัน
พฤหัสบดี ที่
31 ตุลาคม 2562

คุณเบญจวรรณ ทองคง
ได้ดาเนินการปรับ
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ฝ่ายวิชาการ เป็นที่
เรียบร้อย

ส่งข้อมูลการปรับแก้ไข
ไปยังคุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล
ภายในวันพฤหัสบดี ที่
31 ตุลาคม 2562

บุคลากรฝ่ายวิชาการ
ได้ดาเนินการปรับแก้ไข
แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไปยังคุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล เป็นที่
เรียบร้อย

-81.3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ตามที่ สป.อว ได้มีหนังสือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการ
จัดการเรีย นการสอนที่มุ่งเน้ น การยกระดับ สมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิ ตพันธุ์ใหม่ เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 22
ธันวาคม 2562 ซึ่งทางคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน ในฐานะเจ้าของหลักสูตร ได้เ ข้าร่วม ในการนี้จึง
ขอมอบหมายคุณสุทัศนีย์ นัดคุยกับทางคณะฯ เพื่อขอข้อมูล/รายละเอียด อีกครั้ง
มติ รับทราบ
1.3.4 สหกิจศึกษา
การดาเนินงานของสหกิจศึกษา ในช่วงนี้เด็กสหกิจศึกษา อยู่ในช่วงของการฝึกสหกิ จศึกษาตาม
สถานที่ประกอบการต่าง ๆ โดยจะกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ 2563 และจะมีการจัดโครงการประกวด
สหกิจศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2563
มติ รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ ง พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่
25 ตุลาคม 2562
ฝ่ายเลขานุ การของที่ ป ระชุมฝ่ ายวิช าการ ได้จัด ท ารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
6/2562เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และดาเนินการแจ้งเวียนบุคลากรของฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผ่านบัน ทึกข้อความ ที่ อว 8202.03/3389 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งบุคลากรมีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน
การดาเนิ น การส าหรับ ตัวบ่ งชี้ที่ยังไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย ที่ต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้ ผ ลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน บรรลุตามเป้าหมาย
- 7.2ก (ฉ-5) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ฝ่ายวิชาการ) โดยได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ส่งให้คณะ
ต่าง ๆ ดาเนินการตอบแบบสอบถาม จะมีการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม และส่งกลับไปยังคณะ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นคณะ หรือเชิญคณะ/หลักสูตร นัดประชุมหารือ เพื่อรับทราบข้อมูล ร่วมกันอีกครั้ง

-9- 7.4ก-8 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน ตอนนี้ที่ยังไม่ส่งข้อมูลมายังฝ่ายวิชาการ
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุข ภาพและการกีฬา และหลักสูตร กศ.ม.
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้ติดต่อประสานไปยังคณะแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการเข้าที่ประชุมของคณะ
- 7.1ก (ฉ-1) ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ รางวัลสหกิจศึกษาเทียบกับผลงานสหกิจ
ศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี (ฝ่ายวิชาการ) ซึ่งเด็กสหกิจศึกษา อยู่ในช่วงของการฝึกสหกิ จศึกษาตาม
สถานที่ประกอบการต่าง ๆ โดยจะกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะมีการจัดโครงการประกวด
สหกิจศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยที่
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณา ร่ าง แผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้ ฝ่ ายวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจาปี
การศึกษา 2562 ในประเด็น การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) โดยใช้กระบวนการทางานเชิงระบบตามแนวทาง
EdPEx มีมติ เห็นชอบ โดยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562 หากมีข้อแก้ไข ให้ ดาเนินการปรับแก้ไข และ
ส่งข้อมูลการปรับแก้ไข ไปยังคุณเบญจวรรณ ทองคง ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
2. มอบหมายให้คุณเบญจวรรณ ทองคง ปรับแก้เป้าหมาย โดยพิจารณาจากประเด็นที่ยังทา
ไม่สาเร็จ จากปีการศึกษา 2561
โดยได้มีการปรับแก้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจา
ปีการศึกษา 2562 เป็นการเรียบร้อย และได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ ที่ อว. 8202.03/3193 ลงวันที่
18 พฤศจิ กายน 2562 เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการรับ ฟังเสี ยงของลู กค้า (VOC) ประจาปี
การศึกษา 2561 ตามความทราบแล้วนั้น
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการรับ ฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ประจา
ปีการศึกษา 2561
มติ เห็นชอบ โดยให้มีการข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแบบฟอร์มข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC)
- หัวแบบฟอร์ม จาก “รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)
ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561” เป็น “การวิเคราะห์และการปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า (VOC) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561”
- แบบฟอร์ม จาก “แนวทางการปรับปรุงการฟังเสียง” เป็น “แนวทางการปรับปรุงการฟัง
เสียง ในปีการศึกษา 2562”

- 10 2. ข้อมูลของภารกิจรับนิสิต ให้เพิ่มข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของครูแนะแนว และจัดทา
แบบสอบถามออนไลน์ของนักเรียน เพิ่มช่องทางผ่านเพจ / เฟส
3. ข้อมูลของภารกิจสหกิจศึกษา ให้เพิ่มข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ข้อมูลของงานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน ตัดปัญหาที่พบ ในส่วนของข้อ “2.
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องขาดความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น สัญญาณ Internet WIFI ไม่ครอบคลุมในพื้นที่อาคารเรียน” ออก
5. ข้อมูลของภารกิจบริหารหลักสูตร ให้ปรับแก้ข้อมูล จาก “แบบสอบถาม” เป็น “google
from” ทั้งหมด เพราะเป็นการใช้แบบสอบถามแบบ google from
4.2 ร่าง กรอบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้บุคลากรจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็นกรอบใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบกับที่ฝ่ายวิชาการได้มีการจัดทา
แผนปฏิ บั ติก าร ประจ าปี ก ารศึ กษา 2562 ตามความทราบแล้ ว นั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดของฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทา ร่าง กรอบข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อ มอบหมายให้บุคลากรดาเนินการจัดทา
ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของผู้ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 ตามภาระงาน
ที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
มติ เห็นชอบ โดยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. สัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
- พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ข้อตกลงภาระงาน
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (40 คะแนน)
1.1 ภาระงานหลัก (วัดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานหรือหน่วยงานตาม
คารับรองการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
2.1 ใช้ผลการประเมินฝ่ายวิชาการตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
3.1 คารวะ (Respect)
3.2 ปัญญา (Wisdom)
3.3 สามัคคี (Unity)
3.4 มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented
3.5 มีความคุ้มค่า(Worthiness)
3.6 นาพาสังคม (Social Responsibility)

ร้อยละ
40

40
20
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ข้อตกลงภาระงาน
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (80 คะแนน)
1.1 ภาระงานหลัก (วัดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ)
ส่วนที่ 2 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
2.1 คารวะ (Respect)
2.2 ปัญญา (Wisdom)
2.3 สามัคคี (Unity)
2.4 มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented
2.5 มีความคุ้มค่า(Worthiness)
2.6 นาพาสังคม (Social Responsibility)

ร้อยละ
80
20

2. มอบหมายคุณ ฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ให้ จัดทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ บุ คลากรฝ่าย
วิชาการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
5.2 การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์
การจั ดการในเรื่ องของ License ส าหรับ ผู้ ใช้ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ที่ ยังเหลื อ อยู่ป ระมาณ
1,500 License โดยให้ จัดทาหนั งสื อแจ้ งไปยังคณะต่าง ๆ ที่มีความต้องการและสนใจจะใช้โปรแกรม ซึ่ง
สามารถใช้โปรแกรมฯ ได้ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ในการนี้จึงขอมอบหมายคุณจุฑาทิพย์ นัด หารือกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.
(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

