รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง
และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง
และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
******************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
4. นางหฤทัย บุญศรี
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. นายชนัย แซ่โซ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)

เนื่องจาก ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.
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 ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ทัก ษิณ เรื่ อ ง แนวปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ยนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 1 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ยทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกข้อความที่ อว 8202.03/1672 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ รับทราบ
1.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะออกประกาศโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต ฯ
แต่ละวิทยาเขต เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติฯ ต่อไป
มติ รับทราบ
1.1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
1.1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และการสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว)
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และ
การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุม C206 สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทัก ษิณ วิทยาเขตสงขลาและผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ
การสร้างเครือข่าย และเทคนิคในการฝังตัวในสถานประกอบการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสามารถออกแบบ ร่าง รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิต
บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการได้ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.อลงกต ยะไวทย์
ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
มติ รับทราบ
1.1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์
ฝ่ายวิชาการ โดยภารกิจพัฒนาอาจารย์ ได้ กาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

-3ออนไลน์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
ประยุ กต์ใช้แอปพลิ เคชัน ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน ผลออนไลน์ ให้ แก่
บุคลากรสายวิชาการ และออกแบบวิธีการวัดและสร้างเครื่องมือในการประเมินผลแบบออนไลน์ได้ โดยได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม สังกัดภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
มติ รับทราบ
1.1.2.3 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2563
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 ดังนั้นจึงจาเป็นต้องประชุมผู้ประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและทาความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องมีการซักซ้อม
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเปิดกลุ่มห้องเรียนต่าง ๆ
ในการนี้จึงมอบหมายภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดนัดวัน ประชุมผู้ประสานรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจาภาคเรียนที่ 1/2563 และมอบหมายคุณอนันต์ ปังหลีเส็น ประสานสานักคอมพิวเตอร์
ในการดาเนินการเปิดห้อง/กลุ่มเรียนต่าง ๆ
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ ส่ ว นงาน ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ฝ่ า ยวิ ช าการ
ตามที่มหาวิทยาลัย กาหนดให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน
ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ ผ่านระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) นั้น ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 สรุปรวม ตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 19
ตัวบ่งชี้ นามาคานวณ 18 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 18 ตัวบ่งชี้คิดเป็นร้อยละ 100 โดยบรรลุและนามาเป็นฐานในการคิด
ค่าแนวโน้ม 12 ตัวบ่งชี้ บรรลุและมีแนวโน้ม 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 บรรลุและมีค่าไม่แน่นอน 3 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละ 25
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ย่อยที่
มีทั้งบรรลุและไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร
มติ รับทราบ

-41.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 12,718,000.00 บาท โดย ณ วันที่
26 มิถุนายน 2563 มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 6,533,431.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.37 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 6,184,568.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.63 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
งบประมาณ
รวม (บาท)

12,718,000

เงินแผ่นดิน
ไตรมาส 2
แผน
(บาท)

1,127,000

ผล
(บาท)

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

1,469,330.79 130.38

เงินรายได้
ไตรมาส 2
แผน
(บาท)

3,779,200

ผล
(บาท)

ร้อยละ
การเบิกจ่ายรวม
งบประมาณคงเหลือ
ของการ
เบิกจ่าย
จานวน (บาท) ร้อยละ จานวน (บาท) ร้อยละ
ตามแผน

4,112,516.13 108.82 6,184,568.81 48.63 6,533,431.19 51.37

มติ รับทราบ โดยให้มีการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหมายบุคลากรฝ่ายวิชาการ พิจารณาทบทวนความสอดคล้องของงบประมาณคงเหลือของ
ฝ่ายวิชาการ ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 โดยภารกิจใดต้องการ
ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
2. มอบคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ จัดทาบันทึกข้อความเกี่ยวกับกรอบกาหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุต่าง ๆ เช่น
- ครุภัณฑ์ สามารถสั่งซื้อได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- วัสดุสานักงาน สามารถสั่งซื้อได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
1.3.2 แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ
12 เดือน
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบั ติ งานฯ ในการนี้ จึ ง ขอเสนอที่ ประชุม ทราบแบบติ ดตามและประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บัติ ก าร
ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน
มติ รับทราบ โดยให้มีการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหมายบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ พิ จ ารณาทบทวน ประเมิ น และวิ เ คราะห์ โ ครงการต่ า ง ๆ
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563–30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ขอให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับ OKRs มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้วย
2. ส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ต่อไป

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 ประมาณเดือนสิงหาคม 2563
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบ Cisco
Webex
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

