รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 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 6/2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 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. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
5. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
6. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
7. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
8. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
9. นางรัชรี ตุดเกื้อ
10. นางสาววทินา จันทร์นวล
11. นางเบญจวรรณ ทองคง
12. นางรสวารินทร์ ทองสม
13. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
14. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
15. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
2. นางหฤทัย บุญศรี
3. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
4. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
5. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
6. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศ วตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การดาเนินงานหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1
จากการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยทักษิณ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2561 เรื่อง
การดาเนินงานของงานหลักสูตร ซึ่งจะต้องรีบเร่งดาเนินการแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ตามองค์ประกอบที่ 1 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งยังไม่ลงตัว โดยฝ่ายวิชาการได้ ดาเนินการ
แก้ไขและส่งข้อมูลไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็น ที่เรียบร้อยนั้น ทาให้ได้รับคาขอบคุณและ
ชื่นชมจากที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
มติ รับทราบ
1.1.1.2 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชาของนิสิตใหม่ หลักสูตรเทียบ 4 ปี
ที่เข้าศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
จากการประชุ ม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ สิ น สมั ย สามั ญ ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่
27 สิงหาคม 2661 เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชาของนิสิตใหม่ หลักสูตรเทียบ 4 ปี ที่เข้าศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์และบริห ารธุรกิจ ซึ่งการดาเนินการที่ผ่านมาผู้ที่ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับการยกเว้นหน่วยกิ ตแบบหน้ากระดาน แต่เนื่องด้วยมาตรฐานหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2558 ไม่สามารถยกเว้น หน่ วยกิตได้ จึงต้องดาเนินการโดยการเทียบ-โอนหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 30 , 31 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินสาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
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)
1.1.4.1 การบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการในช่วงนี้จะมีงานจากจังหวัดจานวนมาก และเป็นงานใหม่สาหรับคณะทางาน
ซึ่งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทีมงานพัสดุ ฝ่ายวิชาการ ในการดาเนินงานเรื่องเอกสารการเบิกจ่ายทาง
การเงินซึ่งต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

-3มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
อ้ างถึ งบั น ทึ ก ข้ อ ความ ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรัพ ยากรบุ ค คล ที่ ศธ 64.01/3185 ลงวั น ที่
25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลั ย ลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้ การดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้บุคลากรฝ่ายวิชาการ ส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
(ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ไปยังคุณ ฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่
3 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. กรณีที่บุคลากรไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ภายในเวลาที่
กาหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 และจะรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ รับทราบ โดยมอบบุคลากรจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 ไปยัง
คุณ ฉัตรปวีณ์ รูป ประดิษฐ์ ภายในวัน ที่ 3 กัน ยายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น. (กรณี บุคลากรไม่จัดส่ ง
รายงานตามกาหนดเวลาถือว่าไม่ประสงค์จะรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี)
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 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 27 สิงหาคม 2561 มีงบประมาณ คงเหลือจานวน 2,285,631.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 5,515,868.60 บาท คิดเป็นร้อ ยละ 70.70 ดังตารางสรุป งบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
งบประมาณรวม (บาท)
7,801,500
มติ รับทราบ

การเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
5,515,868.60
70.70

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
2,285,631.40
29.30

-41.3.2 แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย การขอกันเงินและการขยายการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย การขอกันเงิน และการ
ขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการการส่ง
ใช้เงิน ยืมและการกัน เงิน กรณี ยืมเงิน ความทราบแล้วนั้ น เพื่อให้ การบริห ารการเบิกจ่ายของฝ่ายวิชาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกาหนดเวลา ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
กาหนดการส่งเอกสารเบิกจ่าย
มติ รับทราบ โดยมอบหมายให้บุคลากรที่ประสงค์จะกันเงินงบประมาณจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
การขอกันเงินงบประมาณ ส่งให้คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น.
1.3.3 คาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบพัสดุประจาปี ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจาปี และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
มติ รับทราบ โดยเสนอให้ แต่งตั้งคุณวรรณทิพย์ หนูห ลง เป็นเลขานุการ และมอบหมายให้
บุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการตรวจสอบครุภัณฑ์ของตนเองที่ถือครองตามข้อมูลที่คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ได้จัดทาไว้ให้
1.3.4 รายงาน SAR ฝ่ายวิชาการ ประจาการศึกษา 2560
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดให้ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหารส่งข้อมูล
ผ่านระบบ e-SAR ให้ แล้ วเสร็จภายในวัน ที่ 10 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการประเมินจะดาเนินการ
ประเมินในช่วง 20-31 สิงหาคม 2561
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 26 กรกฎาคม 2561
เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ มฝ่ ายวิช าการ ได้จ ัด ท ารายงานการประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่
5/2561 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็น ที่เรียบร้อยแล้ ว ในการนี้จึงขอเสนอที่ ประชุม เพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

-5หน้าที่ 2 วาระ 1.1.1.2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม “ดาเนินการแก้ไข้” แก้ไขเป็น “ดาเนินการแก้ไข”
หน้าที่ 4 วาระ 1.3.2 บรรทัดที่ 6 จากเดิม “โดยมอหมาย...” แก้ไขเป็น “โดยมอบหมาย...”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตามที่ ป ระชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม มี มติ
เห็นชอบ ระบบการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ โดยมอบหมายบุคลากรฝ่ายวิชาการทุกท่าน พิจารณาหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม
2561 เพื่อนาเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ส่งข้อมูลให้บุคลากรพิจารณาหน้าที่
ความรับผิดชอบผ่านไลน์ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีการส่งข้อมูลแก้ไขของคุณรสวารินทร์
ทองสม ในประเด็นการระบุตาแหน่ง สาหรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มีบุคลากรท่านใดส่ง
แก้ไขข้อมูล
มติ เห็นชอบ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ ายวิชาการ โดยมอบบุคลากร
จั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ส่ ง ให้ คุ ณ ฉั ต รปวี ณ์ รู ป ประดิ ษ ฐ์ ภายในวั น ที่
17 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย กาหนดให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานและลู ก จ้างของ
มหาวิทยาลัย ประจาปี ซึ่งจะดาเนิน การในเดือนกันยายน 2561 โดยกาหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลั ยและ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
ตามความทราบ แล้วนั้น
ในการประเมินผลการปฏิบั ติงาน ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการได้กาหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้
1. เพื่อนร่วมงาน (บุคลากรฝ่ายวิชาการทั้งหมด) ประเมินเพื่อนร่วมงานทุกคน
2. บุคลากรทุกคนส่งผลการประเมินเพื่อนร่วมงานให้หัวหน้าฝ่าย
3. หัวหน้าฝ่ายสรุปข้อมูลผลการประเมินของบุคลากรทุกคน และนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทาง
สาหรับ คณะกรรมการประเมิน และผู้บ ริห ารที่กากับดูแลแต่ละภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินบุคลากรฝ่าย
วิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
มติ เห็นชอบให้ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 2 เหมือนปีการศึกษา 2559
โดยมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ ดังนี้
1. มอบคุณ รั ช รี ตุ ดเกื้อ แก้ไขข้อมูล ภาระงานประจาปี การศึกษา 2560 ส่ งให้ คุณ ฉัตรปวีณ์
รูปประดิษฐ์ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

-62. การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุค ลากร (ส่วนที่ 2) มอบบุคลากร
ประเมิน เพื่อนร่วมงานทุ กคนและส่ งผลการประเมินให้ หั วหน้าฝ่ ายวิช าการ ภายในวัน ที่
5 กันยายน 2561
3. ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในวั น ที่
13 กันยายน 2561
4.2 (ร่ า ง) แผนการด าเนิ น งานโครงสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy Workplace :
Happy Worklife) ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 ได้กาหนดให้การพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งความสุข เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพา
ตนเองได้ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒ นามหาวิทยาลัยแห่ งความสุข โดยมีแนวคิด
การจั ด สมดุ ล ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ด้ ว ย Happy 8 หรือ ความสุ ข 8 ประการ ในการนี้ จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณา (ร่าง) แผนการดาเนินงานโครงสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Worklife)
ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 ในการกาหนดจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหั ว หน้ ากลุ่ ม ภารกิจ หารือ ร่ว มกั บ บุ ค ลากรภายในกลุ่ ม ภารกิ จ เสนอ
โครงการ Happy Workplace และผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภารกิจละ 1 โครงการ ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อบรรจุลงในแผนดาเนินงานโครงการ Happy Workplace
ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
4.3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม
2562)
ตามที่ฝ่ายแผนงาน กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา
2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) โดยมีประเด็นความเสี่ยงสาคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
ความเสี่ยงที่ 1 การผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยังมีน้อย
ความเสี่ยงที่ 2 การจัดระบบการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นนานาชาติยังมีน้อย
ความเสี่ยงที่ 3 มหาวิทยาลัยยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอ
ในการนี้ จึ งขอเสนอที่ ป ระชุมเพื่ อพิจารณาการประเด็นเพื่ อ จัดท าแผนการบริห ารความเสี่ ยง
ประจาปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) ของฝ่ายวิชาการ
มติ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ขอทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยที่ประชุมได้เสนอประเด็นความเสี่ยงของฝ่ายวิชาการ
จานวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

-71. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอกับจานวนกลุ่ม
ผู้เรียนที่ละเบียนเรียน
2. TA หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เพียงพอ
3. บุคลากรสายสนับสนุนของฝ่ายวิชาการมีความสุขน้อย
4. การรับนิสิตได้ลดลงอันเนื่องมาจากการเลื่อนกาหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา
2562
5. จานวนนิสิตและงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
6. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ไม่มีความคล่องตัว
7. การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามระบบ CHECO
8. การเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
9. หลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย
2. มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
(ตามแบบฟอร์ม) ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
3. มอบหัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อวิเคราะห์และเลือกประเด็นความ
เสี่ยงตามที่บุคลากรได้วิเคราะห์เบื้องต้นไว้แล้ว จานวน 2-3 ประเด็น ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อนามาจัดทาแผน
ความเสี่ยง ฝ่ายวิชาการ
4. น า (ร่าง) แผนความเสี่ ย ง ฝ่ ายวิช าการ ประจาปี การศึกษา 2561 เสนอเข้าที่ป ระชุมฝ่ าย
วิชาการในเดือนกันยายน 2561
5. มอบคุ ณ ขวัญ ฤดี ศุ ภ ทรั พ ย์ ไพศาล จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานความเสี่ ย ง ฝ่ ายวิช าการ
ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการในเดือนกันยายน 2561
4.4 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา
2560
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนิน งาน โดยกาหนดตัวบ่ งชี้แ ละเป้าหมายดาเนินงาน ความทราบแล้ ว นั้น และได้มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 ในแต่ละรอบไตรมาส ผ่านที่ประชุม
ฝ่ายวิชาการมาแล้วนั้น
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อนาผลประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไปจัดทา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2561 ต่อไป
มติ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล จัดทาปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการในเดือนกันยายน 2561

-82. นัดประชุมหารือร่วมกันประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
3. มอบบุคลากรจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ในภารกิจที่รับผิดชอบ
(ระบุโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาในการดาเนินการ) ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
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 7/2561 ในวั น ที่ 27 กั น ยายน 2561
เพื่อพิจารณา
1. ข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานประจ าปี ข องผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2561
2. ติดตามความก้าวหน้าในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปประมาณปลายเดือนกันยายน 2561
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

