สรุปประเด็นการประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ในวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
******************************
ประเด็นหารือและพิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1. การเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) การปรับปรุงรายวิชา
ให้มีการดาเนินการปรับปรุงรายวิชา โดยมอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี) และคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ ร่วมกันจัดทาแผนการปรับปรุง ใน 4 ประเด็น ดังนี้
- การปลดล็อคเงื่อนไขรายวิชาเลือกกลุ่มบูรณาการและกลุ่มการใช้ภาษา
- การเพิ่มรายวิชาเลือก
- การปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา
- การปรับปรุงเงื่อนไขการเรียน ให้สามารถยกเว้นการเรียนในบางรายวิชาได้หากมีผลการ
สอบวัดมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
กาหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงเล็กน้อยให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2563 และปรับปรุง
ใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2564
2) การปรับปรุงการบริหารจัดการ
มอบหมายผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ (อ.ดร.ศิ ล ป์ ชั ย สุ ว รรณมณี ) และ
คุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น การคิดค่าสอน
เกิน การปลดล็อคเกณฑ์การคิดภาระงานขั้นต่าของอาจารย์ที่ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนาไปหารือ
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานรายวิชาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการดังกล่าว
3) การคิดภาระงาน
มอบหมายผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อ.ดร.ศิล ป์ชัย สุว รรณมณี) เชิญผู้ ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาการคานวณชั่วโมงการสอนแบบ Active Learning การเบิกค่าสอนเกินที่ต้องมี
ภาระงานขั้นต่าครบทุกด้านของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสนอเรื่องไปยังฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคลต่อไป
2. การบริหารงานของศูนย์ภาษา
มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
และทีมงานร่วมกันดาเนินการ ดังนี้
1) ตั้งคณะกรรมการบริ หารศูนย์ภาษา โดยให้ตัวแทนประธานหลักสู ต รแต่ละภาษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ ุ่น
2) ตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อสอบ TSU-TEP

3) ตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
4) ทบทวนแผนกิจกรรม/โครงการของศูนย์ภาษาที่ได้ดาเนินการของบประมาณไปยังฝ่ายแผนงาน
โดยให้เพิ่มรายละเอียดโครงการประกอบ
5) ศูนย์ภาษามีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ GE Day ทุกวันพุธ โดยจะมี
การเล่นเกมส์และทากิจกรรมต่าง ๆ จึงขอสนับสนุนของที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. การประชาสัมพันธ์รับนิสิต
1) ฝ่ายวิชาการไม่จัดโครงการ TSU Road Show
2) มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์)
คุณวรรณทิพย์ และคุณจิรัฐตกาล วิเคราะห์โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามที่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนขออนุมัติงบประมาณในการดาเนินการ
โครงการดังกล่าวให้เหมาะสมกับการดาเนินการจริง
3) มอบคุณจิรัฐตกาล จัดทารายละเอียดโครงการเครือข่ายครูแนะแนว เพื่อพิจารณาภายในวันที่
30 กันยายน 2562 และกาหนดจัดโครงการในเดือนตุลาคม 2562
4) โครงการจัดทา Media Plan กาหนดกรอบวงเงินในการดาเนินการจานวน 100,000 บาท
4. การจัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ
มอบคุ ณ ขวั ญ ฤดี ส่ ง (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส่ ง เข้ า ไลน์
ฝ่ า ยวิช าการเพื่ อ ให้ ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องเสนอข้อ มู ล โครงการ/กิจ กรรม งบประมาณตามที่ไ ด้ รับ การจั ดสรรจาก
มหาวิทยาลัย รวมถึงตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเสนอ
พิจารณาในที่ประชุมฝ่ายวิชาการเดือนตุลาคม 2562
ประเด็นจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/เลขานุการ
1. การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาหัว หน้ าฝ่ ายวิชาการ ลงวันที่ 13 กัน ยายน 2562 ได้กาหนดกรอบระยะเวลาการสรรหาผู้ส มควรดารง
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปจัดทาแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และจัดส่งให้บุคลากรฝ่ายวิชาการเสนอรายชื่อฯ คนละไม่เกิน 1 รายชื่อ
ตามแบบฟอร์มฯ ไปยังภารกิจบริหารงานทั่วไป ไปภายในวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อสรุปข้อมูลเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์พิจารณาดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง นโยบายและแนวทางการจั ด การความรู้
มหาวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น

ประเด็นการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560 คือ ประเด็น การดาเนินงานตาม
เกณฑ์คุณ ภาพการศึกษา เพื่อการดาเนิ น การที่เป็น เลิ ศ (EdPEx) และในปีการศึ กษา 2561 คือ ประเด็ น
กระบวนการทางานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx
ดังนั้ น ในปี การศึกษา 2562 ที่ประชุม เสนอให้กาหนดประเด็น การจัดการความรู้ เพื่อเป็นการ
ต่อยอดจากการดาเนินงานที่ผ่านมากาหนดเป็นประเด็น VOC โดยใช้กระบวนการทางานเชิงระบบตาม
แนวทาง EdPEx หรือ LEAN มาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการ และมอบหมายให้คุณเบญจวรรณ ดาเนินการ
จัดทา ร่าง แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562 และ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2561 (ประเด็นอะไรที่ทาสาเร็จแล้ว ประเด็นอะไรที่
ยังไม่สาเร็จ อะไรที่ต้องทาต่อ) เพื่อนาเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการในเดือนตุลาคม 2562
************************************************

