รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมร้านอาหารน้า้ เคียงดิน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น้าพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมร้านอาหารน้้าเคียงดิน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
***********************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา....รักษาการแทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี....รักษาการแทน)
5. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
6. นางหฤทัย บุญศรี
7. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
8. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
9. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
10. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
11. นางสาววทินา จันทร์นวล
12. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
13. นางเบญจวรรณ ทองคง
14. นางรสวารินทร์ ทองสม
15. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
2. นางสาววทินา จันทร์นวล
3. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)
ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)
การประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวัน ที่ 16 ธันวาคม 2560 เรื่องการ
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยทักษิ ณ อยู่ระหว่างการดาเนิน การโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ง โดยใช้

-2ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 2–3 เดือน ดังนั้น ผู้บริหารยังคงอยู่ในชุดรักษาการแทนต่อไป จนกว่าจะ
มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา....รักษาการแทน)
- ไม่ม-ี
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
- ไม่มี1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี....รักษาการแทน)
- ไม่มี1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ้าปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อ
วัน ที่ 10–12 ตุล าคม 2560 ตามความทราบแล้ วนั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้จัดท ารายงานผลการ
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ ายวิ ช าการ เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานต่อไป
มติ รับทราบ โดยมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ
นาข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินมาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
1.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจ้าปีการศึกษา 2559
ตามที่ฝ่ ายวิชาการ รับ ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวัน ที่
28 กันยายน 2560 ตามความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้จัดทารายงานผลการประเมินเสร็จ
เรีย บร้อ ยแล้ ว ในการนี้ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายวิชาการต่อไป
มติ รั บ ทราบ โดยมอบหมายให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้ อง ในแต่ ล ะตั วบ่ งชี้ น าข้อ เสนอแนะจาก
กรรมการประเมินมาปรับปรุงผลการดาเนินงาน

-31.2.3 ค้ารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ้าปีการศึกษา 2560
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ได้ก าหนดให้ ห น่ วยงานมีก ารลงนามค ารับ รองการปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตามความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายวิ ช าการ เป็ น ไปด้ วยความเรีย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน จึ งขอแจ้ ง
รายละเอีย ดตัวบ่งชี้ ค่าเป้ าหมาย ปี การศึกษา 2560 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่ได้ล งนามคารับรองการปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2560
มติ รั บ ทราบ โดยมอบหมายบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ เตรีย มรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงานฯ รอบ 6 เดือนต่อไป
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทั้ งงบประมาณเงิน แผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เป็ น จ านวนเงิน 7,801,500 บาท โดย ณ วั น ที่
20 ธันวาคม 2560 มีงบประมาณ คงเหลือ 6,729,888.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.26 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 1,071,611.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
งบประมาณรวม (บาท)
7,801,500

การเบิกจ่าย
จ้านวน (บาท)
ร้อยละ
1,071,611.51
13.74

งบประมาณคงเหลือ
จ้านวน (บาท)
ร้อยละ
6,729,888.49
86.26

มติ รับทราบ โดยให้บุคลากรดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
1.3.2 ผลการด้าเนินงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจ้าเดือน ตุลาคม–ธันวาคม 2560
เพื่อติดตามผลการดาเนิน งานแต่ละภารกิจ ซึ่งกาหนดให้แต่ละภารกิจสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน ตุลาคม–ธันวาคม 2560 โดยรายงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน (ดังเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ โดยการประชุมครั้งถัดไปให้เปลี่ยนการนาเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อเสนอแนะเป็นรายกลุ่มภารกิจ โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เป็นผู้รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรค
หรือข้อเสนอแนะ ในแต่ละภารกิจ

-4ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
5 ตุลาคม 2560
เลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุ ฒสุ ขขี ....รักษาการแทน) เนื่ องจากติ ด
แก้ไข เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี....รักษาการแทน) เนื่องจาก ติดภารกิจ
อื่น
2. เพิ่มวาระเรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ 1.3.6 เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรกับการพิจารณา
อนุมัติการกู้ยืมเงิน กยศ.
3. เรื่อง สืบเนื่อง 3.1 การตรวจสอบพัสดุประจาปีของฝ่ายวิชาการ เพิ่ม ผู้ดูแลรับผิดชอบในการ
เขียนใบยืมครุภัณฑ์ ณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ที่ นางเบญจวรรณ ทองคง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ (Action Plan) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ้าปีการศึกษา 2560
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดทา ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปี การศึกษา 2560 โดยได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2560 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อระหว่างวันที่
9-10 กัน ยายน 2560 ณ บ้ านศีวิไลซ์ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ประจาปี การศึกษา 2559 ในแต่ล ะยุทธศาสตร์ โดยมีการพิ จารณาจาก แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2559 ควบคู่กับการพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ ในแต่ละภารกิจ และพิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559–2563 ในการนี้จึงขอเสนอ
ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า ง แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ า
ปีการศึกษา 2560
มติ เห็ น ชอบ ร่าง แผนปฏิ บั ติการฝ่ ายวิช าการ (Action Plan) มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ ประจ า
ปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายให้ นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล และบุคลากรฝ่ายวิชาการ พิจารณาปรับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย ให้ส อดคล้องกับ คารับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ ายวิช าการ มหาวิท ยาลั ยทั กษิณ ประจา

-5ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารปรับ แก้ ไข ไปยั งนางสาวขวั ญ ฤดี ศุ ภ ทรั พ ย์ ไพศาล ภายในวั น ที่
5 มกราคม 2561
4.2 ร่ า ง แผนการด้ า เนิ น งานตามเกณฑ์ คุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อการด้ า เนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ
(EdPEx) ประจ้าปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้สานักงานมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ตามความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) ของฝ่ า ยวิ ช าการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ และมี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน ในการนี้ จึงขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จารณาแผนการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ในการจัด
อบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)
4.3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ้าปีการศึกษา 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้สานักงานมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ตามความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ของฝ่ายวิชาการสอดคล้องตามเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จึงได้มีการ
จัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายวิชาการมาจัดทาแผนการพัฒนาคุ ณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ อันจะนาสู่การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
ต่อไป
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหมายให้ บุ ค ลากรฝ่ ายวิ ช าการ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแบบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
รอบ 6 เดื อ น โดยส่ งข้ อ มู ล รายงานผลการด าเนิ น งานฯ ไปยั งนางสาววรรณทิ พ ย์ หนู ห ลง ภายในวัน ที่
30 มกราคม 2561 และมอบหมายนางสาววรรณทิ พ ย์ หนู ห ลง จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝ่ายวิชาการ
4.4 ร่ า ง แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ้ า
ปีการศึกษา 2560
ตามที่ฝ่ ายวิช าการ ได้มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒ นาบุคลากรฝ่ายวิช าการ มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2559–2563 ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานบุคลากรของฝ่ายวิชาการ และ
สอดรั บ กั บ การด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ปี การศึ กษา 2559-2563

-6ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะสากล ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสาเร็จของดาเนินการตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
และที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยได้มอบหมายมอบให้นางฉัตรปวีณ์
รูปประดิษฐ์ ปรับ แก้ แผนบริหารและพัฒ นาบุคลากรฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559–
2563 และให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหมายให้ บุ คลากรฝ่ ายวิช าการ พิ จารณาปรับ แผนบริห ารและพั ฒ นา
บุคลากรฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2560 ที่สามารถเข้าร่วมอบรม/พัฒนา ได้ใน
ปีการศึกษา 2560 โดยส่งข้อมูลที่มีการปรับแก้ไข ไปยัง นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่ 5 มกราคม
2561 และมอบหมายนางฉัตรปวีณ์ รูป ประดิษฐ์ ปรับแบบฟอร์มแผนพั ฒ นาบุคลากรฝ่ายวิช าการ ประจา
ปีการศึกษา 2560 โดยให้เห็นผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
4.5 ร่าง แผนการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจ้าปีการศึกษา 2560
ตามที่ ฝ่ายวิชาการได้ดาเนิ น การจัดการความรู้ในประเด็น กระบวนการรับฟังเสี ยงของผู้ เรียน
ลู กค้าอื่น และผู้ มีส่ วนได้เสี ย ในปี ก ารศึกษา 2559 ซึ่งตามแผนยังดาเนิน การไม่ แล้ วเสร็จ ประกอบกับ ใน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้สานักงานมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งในตัวบ่งชี้ 7.2 เป็นผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ฝ่ายวิชาการจึงได้
จัดทา ร่าง แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 : ประเด็น กระบวนการรับฟังเสียงของผู้ เรียน
ลูกค้าอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นกระบวนการในการหาผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลู กค้ากลุ่มอื่น
ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559
มติ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบนางเบญจวรรณ ทองคง สอบถามแนวทางการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560
จากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ถึงประเด็นการจัดการความรู้ มีแนวทางการจัดการ
ความรู้รูป แบบไหน เป็ น ไปตามประเด็น ที่ มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ กาหนดเหมือ นปี การศึก ษา
2559 หรือ ให้หน่วยงานสามารถดาเนินการกาหนดประเด็นได้ อย่างอิสระ ตามที่หน่วยงาน
ต้องการ
2. ประเด็ น การจั ด การความรู้ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ เป็ น ไปตามการด าเนิ น งานด้ า น
Happy Brain ในประเด็น การดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง โครงสร้างองค์กร (OP) , การวิเคราะห์ CAP และการรับฟังเสียงของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดาเนินการซ้าซ้อน

-7ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มติ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการนัดวันประชุมครั้งถัดไป
เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

