สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
(ผ่านโปรแกรม cisco webex)
ในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
******************************
ประเด็นการหารือ
1. แนวทางในการปฏิบัติงาน Work from Home ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1. มอบบุคลากรฝ่ายวิชาการทุกคนจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ โดยมอบคุณอนันต์
ปั ง หลี เ ส็ น จั ด ท า google sheet จ าแนกเป็ น รายบุค คล และจั ด ท า link รวมของบุ ค ลากรทุก คนส าหรับ
ผู้บริหารเพื่อให้สามารถดูรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ของบุคลากรทุกคนได้
2. มอบคุ ณ ฉั ต รปวี ณ์ รู ป ประดิ ษ ฐ์ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านรายสั ป ดาห์ ข องบุ ค ลากร
ฝ่ายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังมหาวิทยาลัย (กรณี ที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ข้อมูล)
3. กาหนดให้มีการประชุมฝ่ายวิชาการผ่านโปรแกรม cisco webex ทุกวันพุธ เวลา 09.00–12.00 น.
เพื่อหารือประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ หรือการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ โดยบุคลากรสามารถส่งประเด็นหารือเข้าไลน์ฝ่ายวิชาการภายในวันอังคาร
ก่อนวันประชุม และมอบคุณเบญจวรรณ ทองคง รวบรวมประเด็นเพื่อเสนอเป็นวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ
ต่อไป
2. การประชุมสภาวิชาการ
1. กาหนดการประชุมสภาวิชาการเดือนเมษายน 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 กาหนดปิดรับการ
เสนอวาระการประชุมในวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยมีวาระที่เสนอเพื่อรอการพิจารณา ดังนี้
1.1 พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.2 การปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(4 ปี)
1.4 หลักสูตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ (Non-degree)
2. มอบคุณวรรณทิพย์ หนูหลง ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยแนบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทราบ
3. มอบคุณอนันต์ ปังหลีเส็น จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม cisco webex ให้คณะกรรมการได้ศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex

4. มอบคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ เตรียมการในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสารเบิ กจ่าย
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
3. มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
มอบคุณรัชรี ตุดเกื้อ ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. ประสานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดส่งรายงานข้อมูล การประเมินมาตรฐานหลักสูตร
ตามองค์ประกอบที่ 1
2. กาหนดกรอบการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา ในการตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
โดยประสานข้อมูลกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
3. ประสานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวิธีการประชุมโดยอาจจะใช้กระบวนการแจ้งเวียนพิจารณา
จากคณะกรรมการหรือนัดประชุมออนไลน์ ทั้งนี้ให้พิจารณาจากประเด็นที่ต้องการจะปรึกษาหารือว่ามีจานวน
มากหรือน้อย
4. หลักสูตรที่มีปัญหา/อยู่ในกระบวนการเสนอ สมอ.08 เพื่อปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร มีจานวน 3 หลักสูตร คือ
- กศ.ม.พลศึกษา อยู่ระหว่างการเสนอสภาวิชาการ
- กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยู่ระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัย
- พ.บ.พยาบาล ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ดาเนินการเสนอ สมอ.08 ปรับ ปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ได้ลาออกเพื่อเสนอสภาวิชาการในเดือนเมษายน
4. การดาเนินงานด้านการเงิน
1. การเสนอเอกสารการเบิก-จ่าย คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ จะดาเนินการขออนุญาต/อนุมัติผู้บริหาร
ผ่ านระบบ e-doc เพื่อดาเนิ น การเบิ ก -จ่ ายไปยังฝ่ ายการคลั ง และทรัพย์สิ น โดยมอบผู้ ที่เกี่ยวข้องจัด เก็บ
เอกสารฉบับจริงไว้เพื่อดาเนินการส่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สินในภายหลังจากสิ้นสถานการณ์โควิด 19
2. ในการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมหรือที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของภารกิจต่าง ๆ ผู้ที่
รับผิดชอบต้องรวบรวมเอกสารฉบับจริง และส่งหลักฐานผ่านระบบสแกนมายังงานการเงินเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายไปพลางก่อน และต้องดาเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้งานการเงินในภายหลังจากสิ้นสถานการณ์
โควิด 19
3. ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านระบบ e-doc งานการเงินจะต้องทาบันทึกขออนุมัติการส่งเอกสาร
ผ่านระบบ e-doc ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีหน้างบ
เบิกจ่าย
4. การจัดส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต เนื่องจากไม่มีรถการเรียนการสอนระหว่างวิทยาเขตสงขลาและ
วิทยาเขตพัทลุง หากต้องการจัดส่งเอกสารให้ใช้การส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน โดยให้เก็บใบเสร็จ/ใบสาคัญ
จ่ายเงินและแนบใบบก.111 ส่งมายังงานการเงินเพื่อเบิก-จ่ายต่อไป

5. การดาเนินงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
1. การดาเนินการต่าง ๆ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) มอบคุณเบญจวรรณ ทองคง
ด าเนิ น การตามปกติ ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรท่ า นใดที่ จ ะส่ ง เอกสารผ่ า นระบบ e-doc ให้ดาเนินการส่งข้อมูลเข้าไลน์
ฝ่ายวิชาการ หรือ Facebook ของคุณเบญจวรรณ ทองคง
2. มอบผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการทุก คนเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ทุกวัน
เพื่อตรวจสอบและดาเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
6. การดาเนินงานของภารกิจรับนิสิต
1. การด าเนิ น การในรอบที่ 2 ให้ ส ารวจหลั ก สู ต ร / โครงการใดจะเข้ า มาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กใน
มหาวิทยาลัยช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2563 และให้ทาบันทึกข้อความแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการนิสิต สงขลา เพื่อทราบการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสอบคัดเลือก
2. การดาเนินงานรับนิสิตรอบที่ 3 และรอบที่ 4 เป็นการรับสมัครโดย ทปอ. ได้เตรียมการในเรื่อง
ข้อมูลและส่ง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว
3. การวางแผนรับนิสิตในรอบที่ 5 เนื่องจากช่วงเวลากระชั้นและซ้อนกับรอบที่ 4 และก่อนหน้าได้
วางแผนไว้สาหรับการสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก และการส่งเอกสาร โดยให้
ภารกิจรับนิสิตประชุมหารือแนวทางการดาเนินการอีกครั้ง
4. นาประเด็นการวางแผนการดาเนินงานในรอบที่ 3 , 4 และ 5 เสนอเข้าที่ประชุมคณะทางานเฉพาะ
กิ จ เพื่ อ เสนอแนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะทางานด้านจัดการศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการดาเนินงานในรอบที่ 3 , 4 และพิจารณาหาแนวทางในการ
ดาเนินการในรอบที่ 5 ต่อไป
7. การดาเนินงานของภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การประเมินคุณภาพค่าระดับขั้น (QA เกรด) โดยฝ่ายวิชาการได้จัด ส่งบันทึกข้อความเพื่อขอความ
เห็นชอบระดับขั้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 ไปยังคณะทางานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้คณะทางานฯ พิจารณาและส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่
1 เมษายน 2563 เพื่อจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต และบริการการศึกษา ภายในวันที่
2 เมษายน 2563
2. การปรับปรุงรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ให้คณะปรับปรุงข้อมูล และส่งกลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563
ซึ่งคณะได้ทยอยส่งข้อมูลมา โดยขณะนี้ได้รับข้อมูลรายวิชาเลือกจานวน 13 รายวิชา และได้รับแจ้งว่าจะจัดส่ง
เพิ่มอีก 2 รายวิชา ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563

2.2 ได้ดาเนิ น การส่ งข้อมูล การปรับปรุงรายวิช าให้ คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาข้อ มู ล
จานวน 13 รายวิชา โดยคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะ / อาจารย์
ผู้เสนอข้อมูล เพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งกลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
2.3 ภารกิจ หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปรวบรวมข้อมูล และจัดทา สมอ.08 เสนอเข้าที่ประชุ ม
สภาวิชาการ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2563
3. การปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับใหญ่) มอบคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ ยกร่างฯ แผนการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8. ความก้าวหน้าการดาเนินการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตให้กับนิสิตและอาจารย์
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เห็นด้วยที่จะสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนิสิตและ
อาจารย์ จ านวน 400 บาท ต่อการใช้งานระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง อยู่ระหว่างการเสนอวาระเข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงิน และทรั พย์สิ น เรื่อง เกณฑ์การสนับ สนุน ค่าอินเตอร์เน็ต แบบเหมาจ่ายให้นิสิ ต และ
อาจารย์
2. หาข้อมูล ใบเสนอราคาการให้ บ ริการอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายต่าง ๆ เช่น บริษัท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ด จากัด / True move H / บริษัท ดีแทค ไดรเน็ต จากัด เพื่อดาเนินการเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต แก่นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยไม่ระบุจานวนเงิน และมอบผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประสานกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ เพื่อ
ดาเนินการ
9. การดาเนินงานของศูนย์ภาษา
1. การดาเนินงานของศูนย์ภาษา ตามที่ได้มีการเตรียมการดาเนินการใน 7 โครงการ ได้มีการจัดทา
หนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปทั้งหมด
2. การจัดทาคอร์สเรียนออนไลน์ ได้มอบหมายให้คุณศิรดา โกมาศ และคุณชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ
ศึกษาข้อมูล และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คุณศิรดา โกมาศ และคุณชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ จัดทาแผนการดาเนินงานของศูนย์ภาษาโดย
กาหนดโครงการ/กิจกรรม ตารางเวลาการดาเนินงานที่ ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
และให้เรียนรู้การดาเนินงานในส่วนต่าง ๆ จากบุคลากรฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง
********************************

