รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
5. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
6. นางหฤทัย บุญศรี
7. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
8. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
9. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
10. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
11. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
12. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
13. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
14. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
15. นางรัชรี ตุดเกื้อ
16. นางสาววทินา จันทร์นวล
17. นางเบญจวรรณ ทองคง
18. นางรสวารินทร์ ทองสม
19. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
20. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
21. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ส่งสาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 2
ฉบับ ดังนี้
1) คาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 1800/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
2) คาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1801/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบอานาจและ
ภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
ทั้งนีผ้ ู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
มติ รับทราบ
1.1.1.2 ผลกระทบเรื่องของงานหลักสูตร
ตามที่มีการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2561 จากวันที่ 21 กรกฎาคม
2561 ไปเป็ น วัน ที่ 25 สิงหาคม 2561 นั้ น ทาให้ มีผ ลกระทบเรื่องของการดาเนินงานของงาน หลั กสู ตร ที่
จะต้องรีบเร่งดาเนินการแก้ไขหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 ที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ยังไม่ลงตัว ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มติ รับทราบ
1.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580
ตามที่ฝ่ายแผนงาน ได้ส่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 26512580 ซึ่ ง ล่ า สุ ด อธิ ก ารบดี ยั ง ไม่ ได้ เสนอวาระเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ มี ก ารน าเข้ า ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการชุดเล็กของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในเรื่องประเด็นความท้าทาย 5 ด้าน โดยให้มีการพิจารณา
ทบทวนกันใหม่
มติ รับทราบ
1.1.1.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจา
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้เสนอปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจา ความทราบแล้ว นั้น ยังคงให้ใช้การคิด

-3อัตราค่าตอบแทนผู้สอนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
มติ รับทราบ
1.1.1.5 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตามทีก่ ารประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้มีการขยับปฏิทินการศึกษา 2562 ตามปฏิทินอาเซียน ซึ่งเริ่มต้นเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายน โดย
มอบหมายให้งานทะเบียน กาหนดวันอย่างเป็นทางการ ต่อไป
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
- ไม่ม-ี
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ไม่มี1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
- ไม่มี1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 การอนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ตามที่ป ระชุมคณะทางานด้านการบริห ารอัตรากาลัง ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
19 เมษายน 2561 ได้เห็นชอบกรอบอัตรากาลังลูกจ้างของฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. กรอบอัตรากาลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 อัตรา ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง โดยให้ภารกิจด้าน
การบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานและลูกจ้างฯ) ให้
ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตละ 1 อัตรา (วิทยาเขตพัทลุง 1 อัตรา วิทยาเขตสงขลา 1 อัตรา)
2. กรอบอั ต ราก าลั ง ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทวิ ช าการ สายคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 อั ต รา ใช้ งบประมาณจากส่ ว นกลาง ประกอบด้ ว ย
อาจารย์ ดังนี้
2.1 อาจารย์หฤทัย บุญศรี
2.2 อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ์

-42.3 อาจารย์ปทิตตา โกศัลวิตร
2.4 อาจารย์สุวิมล ทวิสุวรรณ์
มติ รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทั้ ง งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 7,801,500 บาท โดย
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มีงบประมาณ คงเหลือจานวน 2,964,335.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 4,837,164.60 บาท คิดเป็นร้อ ยละ 62 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือ
ของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
งบประมาณรวม (บาท)
7,801,500

การเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
4,837,164.60
62.00

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
2,964,335.40
38.00

มติ รับทราบ
1.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานและลูกจ้าง
ตามที่ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 วาระที่ 4.1 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคลได้กาหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม
2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
มติ รับทราบ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการ ดาเนินการจัดทารายผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี การศึกษา 2560 พร้อมหลั กฐานการดาเนินงาน ส่ งให้ คุณ ฉัตรปวีณ์ รูปประดิ ษ ฐ์ ภายในวันที่ 2
กันยายน 2561 เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐาน สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานและ
ลูกจ้าง ต่อไป
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพ ยากรบุค คล เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละ
วิธีการการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ตามที่ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 วาระที่ 1.1.2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห าร

-5ทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
มติ รับทราบ
1.3.4 การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์
แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายวิชาการ โดยงานหลักสูตร จะเป็นเจ้าภาพดาเนินการ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 29 –
30 สิงหาคม 2561 โดยขอทีมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในการช่วยงาน
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 28 มิถุนายน 2561
เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ มฝ่ ายวิช าการ ได้จ ัด ท ารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
4/2561 เมื่อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 28 มิ ถุน ายน 2561 เป็ น ที่ เรียบร้อยแล้ ว ในการนี้ จึงขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การใช้งานระบบ TSU CMS เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ตามที่สานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU CMS เพื่อ
จัดทาเว็บไซต์หน่วยงาน เวอร์ชันภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
และแนะนาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ระบบ TSU CMS โดยสานักคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ในเวอร์ชัน
ภาษาอังกฤษ แขวนควบคู่ กับเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาไทย และได้มอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการแปลข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ และจัดทาเว็บไซต์ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายเลขานุการได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมฝ่าย
วิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมี มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ ดังนี้
1. ในระยะแรกให้ดาเนินการแปลข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดย
กาหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
2. เว็บ ไซต์ฝ่ ายวิช าการเวอร์ ชั่นภาษาอั งกฤษให้ ยึดโครงสร้างตามแบบเว็บ ไซต์ฝ่ ายวิช าการ
เวอร์ชั่นภาษาไทย โดยให้เลือกการแปลข้อมูลของแต่ละภารกิจที่เป็นประเด็นสาคัญ ๆ ก่อน
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ภาษาอังกฤษ
3. มอบคุณเบญจวรรณทาแผนการดาเนินงานจัดทาเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
โดยกาหนดช่วงเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน และเสนอผลการดาเนินงานผ่านที่ประชุมฝ่าย
วิชาการ กาหนดให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายเลขานุการได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ์ อาจารย์ ปทิตตา โก
ศัลวิตร และอาจารย์สุวิมล ทวิสุว รรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน
การแปลข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายวิชาการ ซึ่งจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหมายบุ ค ลากรฝ่ ายวิ ช าการทุ กท่ าน พิ จ ารณาข้อ มู ล พื้ น ฐานของฝ่ า ยวิ ช าการที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ ส่งไปยังคุณเบญจวรรณ ทองคง ภายในวันที่ 14
สิงหาคม 2561
2. ให้มีการดาเนินงานไปแผนการดาเนินงานจัดทาเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
3.2 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายดาเนินงานไว้นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมฝ่าย
วิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมี มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหมายบุ คลากรที่ เกี่ย วข้อง ด าเนิ นการปรับแผนปฏิบั ติการ (Action Plan) ประจาปี
การศึกษา 2560 สาหรับกิจกรรม/โครงการใดที่อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561 ที่ไม่ส ามารถด าเนิ น การได้ ทัน ในปี การศึกษา 2560 ให้ จั ดทาแผนกิจ กรรมในการ
ดาเนินงานแนบกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
2. ตั ด กิ จ กรรม/โครงการ (ย่ อ ย) ที่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น การ และที่ ค าดว่ า จะด าเนิ น การไม่ ทั น ใน
ปีการศึกษา 2560 โดยให้มีการปรับเงินงบประมาณเกลี่ยไปยังกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ
3. ส่ งข้ อ มู ล ที่ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ให้ คุ ณ ขวั ญ ฤดี ศุ ภ ทรั พ ย์ ไพศาล ภายในวั น ที่
16 กรกฎาคม 2561
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
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แผนปฏิบัติการ

จานวนโครงการ 36
โครงการ

สถานการณ์
ดาเนินการ

จานวน
โครงการ

ยังไม่ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

8 โครงการ

ระดับความสาเร็จค่า
หมายเหตุ
เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บรรลุ
34 ร้อยละของตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ไม่บรรลุ
2
ประจาปี 94.44

28 โครงการ

มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหมายคุณวทินา จันทร์นวล ดาเนินการจัดทาแผนกิจกรรมในการดาเนินงาน โครงการ
ประชาสั ม พั น ธ์ก ารรั บ นิ สิ ต แนบกั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ประจาปี ก ารศึก ษา
2560 ส่งให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับค่าเป้าหมาย เป็น “บรรลุ”
3. ให้ตัดโครงการการดาเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในข้อย่อย 1.2,1.3 และ 1.4
3.3 ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจาปี การศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย/ฝ่ายวิช าการ ผ่ านระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา (e-SAR) ตามความทราบแล้วนั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ เสนอวาระเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมี มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายบุคลากรฝ่ายวิชาการ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ
12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ ให้ผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เป็น
ปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้คุณวรรณทิพย์ หนูหลง ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รวบรวมเอกสารเพื่อเสนอ
เข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ต่อไป โดยมีข้อเสนอสังเกตและข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผล
การดาเนินงาน เพิ่มเติมดังนี้
- เขียนในรูปแบบกระบวนการทางานเชิงระบบ และมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
- ให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน 2 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) ทุกตัวบ่งชี้
- การกากับมาตรฐานหลักสูตร ให้มีการปรับตัวเลขการเขียนรายงานผลการดาเนินงานใหม่
โดยไม่มีการนับรวม 8 หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข ให้เหมือนกันทั้งของมหาวิทยาลัย และ
ของฝ่ายวิชาการ
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง
การปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
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เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2560 โดยส่ง
ข้อมูล ไปยังคุณวรรณทิพย์ หนูหลง ดังนี้
- รายงานผลการปฏิบั ติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ระดับ ฝ่ ายวิชาการ
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานเข้าระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ระดับ มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานเข้าระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การบริหารงานฝ่ายวิชาการและการกาหนดหน้าที่ค วามรับผิดชอบของบุคลากรฝ่าย
วิชาการ
ตามค าสั่ งสภามหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ที่ 15/2561 ลงวัน ที่ 23 มิ ถุน ายน 2561 เรื่อง แต่ งตั้ ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1653/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
เรื่อ งแต่ งตั้ง ผู้ ช่ว ยอธิก ารบดี ความทราบแล้ ว นั้ น ในการนี้ เพื่ อ ให้ การบริห ารงานและการปฏิ บั ติงานของ
บุคลากรภายในฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีรูปแบบการดาเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การบริหารงานฝ่ายวิชาการ
1.1 โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดาเนินงานของทุกภารกิจต้องให้หัวหน้าฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการเป็นกรรมการ หรือเลขานุการ เพื่อรับทราบข้อมูลการทางาน
1.3 การเสนอหนั งสือให้รองอธิการบดีที่กากับดูแลพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ (เสนอผ่าน
แฟ้ม) ต้องเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายก่อนจะเสนอรองอธิการบดีที่กากับดูแล
1.4 ขั้นตอนการเสนอเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
1.5 ขั้นตอนการจัดทาหน้างบเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้บริหาร
2. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ ระบบการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ โดยมอบหมายบุคลากรฝ่ายวิชาการทุกท่าน
พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภายใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อนาเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ต่อไป
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5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ขอนั ด ประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 6/2561 ในวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561
เพื่อพิจารณา
1. ติดตามผลการดาเนิ น งานตามคารับรองการปฏิ บัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับ
มหาวิทยาลัย
2. ติดตามความก้าวหน้าในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

