รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
****************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
3. นางหฤทัย บุญศรี
4. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
5. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
6. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
7. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
8. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
9. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
10. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
11. นางรัชรี ตุดเกื้อ
12. นางสาววทินา จันทร์นวล
13. นางเบญจวรรณ ทองคง
14. นางรสวารินทร์ ทองสม
15. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
16. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
17. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
4. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ลาป่วย

-2เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุมสุดสาคร ชั้น 3 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค มีกาหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
- ช่วงเช้า กิจกรรมเสวนาวิชาการ
- ช่วงบ่าย ประชุมสภามหาวิทยาทักษิณ
- ช่วงค่า กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
มติ รับทราบ
1.1.1.2 โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่ายครูแนะแนว)
ตามที่ ภ ารกิ จ รั บ นิ สิ ต ได้ จั ด โครงการ โครงการ TSU Open House เปิ ด บ้ า น ม.ทั ก ษิ ณ
(เครือข่ายครูแนะแนว) เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการรับนิสิตต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายครู
แนะแนว เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และล่องแก่งชมดาว
รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับ เสียงสะท้อนกลับที่ประทับใจจากครูแนะแนวและ
ได้ให้คาสัญญาว่าจะส่งเด็กนักเรียนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้น
มติ รับทราบ
1.1.1.3 การประชุมวิชาการ PSU Education Conference 2018
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดจัดประชุม PSU Education Conference 2018
“Higher Education for All; Surviving In Times of Change” เมื่ อ วั น ที่ 1 3 ธั น ว า ค ม 2 5 6 1
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งได้มีนาเสนอในหัวข้อ Design Thinking Process คือ การทางานที่สาคัญ เราต้องมีการออกแบบความคิด
(รายละเอียดตามเอกสาร)
มติ รับทราบ

-31.1.2 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)
- ไม่ม-ี
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,097,600 บาท โดย
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีงบประมาณ คงเหลือ จานวน 7,992,416.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.85
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 1,105,183.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 ดังตารางสรุปงบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
งบประมาณรวม (บาท)
9,097,600

การเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
1,105,183.82
12.15

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
7,992,416.18
87.85

มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการปรับแก้ไขแบบฟอร์ม โดยการเพิ่มช่องร้อยละ
การเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่
26 ตุลาคม 2561
เลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 26 ตุล าคม 2561 และดาเนินการแจ้งเวียนบุคลากรของฝ่ ายวิชาการ เพื่ อพิ จารณารับรอง
รายงานการประชุม ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 64.03/ว 3016 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งบุคลากรมีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับแก้ไข

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ร่ 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 2561
ตามที่ ป ระชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ
ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2561 โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่ง
ข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นั้น เนื่องจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ยังไม่ได้ดาเนินการข้อเสนอแนะดังกล่าวฯ ในการนี้จึงขอแจ้งให้ดาเนินการและจัดส่งข้อมูลตามมติที่ประชุม
ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 9/2561 ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่ า ง แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ปรับแก้ไขแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโดยการเพิ่มตารางสรุปงบประมาณโดยสรุปรายรับและ
รายจ่ายการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์
2. ปรับรูปแบบการเขียนโครงการให้ เป็นไปตามแนวทาง EdPEx โดยตอบใน 2 มิติ คือ ตอบ
ผลลัพธ์ และตอบกระบวนการ
3. ภารกิจบริหารหลักสูตร เพิ่มกระบวนการรับฟังแนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรที่มี
จานวนผู้เรียนน้อย และกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียน
4. ภารกิจรับนิสิต เพิ่มกระบวนการรับฟังเสียงของผู้ต้องการเรียน
5. รวมโครงการที่ 19 โครงการ Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ กับโครงการที่ 16 โครงการ
เครือข่ายครูแนะแนวเข้าด้วยกันเป็น โครงการ Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่าย
ครูแนะแนว)
6. โครงการที่ 17 โครงการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ และโครงการที่ 20 โครงการทาคัทเอาท์
สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ใช้งบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่
7. ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มข้อมูลและงบประมาณการจัดทาห้อง Smart Classroom
การจั ด ซื้ อ บทเรี ย นภาษาอั ง กฤษออนไลน์ SPEEXX โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาและ
พัฒ นาการเรียนรู้ การพัฒ นากระบวนการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนพัฒ นา
อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกระบวนการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
8. ภารกิจสหกิจศึกษา เพิ่มโครงการและงบประมาณของสหกิจศึกษานานาชาติ กระบวนการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ
9. ภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง เพิ่มโครงการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ โดยให้
หารือ ร่ว มกับ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิจัย บริการวิช าการ และวิเทศสั มพั น ธ์ ผู้ ช่ วยอธิก ารบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ์ พัทลุง
10. แยกการศึกษาต่อเนื่องออกจากโครงการที่ 40 โดยโครงการที่ 40 เป็นการดาเนินงานการ
จั ด ท า ร่ าง หลั ก เกณฑ์ ห ลั กสู ต รระยะสั้ น โครงการที่ 41 เป็ น การด าเนิ น งานการศึ กษา
ต่อเนื่อง

-511. การบริหารจัดการหน่วยงานให้เพิ่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
12. โครงการองค์กรแห่งความสุขให้เพิ่มรายละเอียดโครงการย่อยตามแผนโครงการองค์กรแห่ง
ความสุข
13. เพิ่มโครงการการจัดการความรู้โดยนากระบวนการการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานของฝ่ายวิชาการตามเกณฑ์ EdPEx
14. การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งของฝ่ ายวิช าการ ให้ วิเคราะห์ ก ระบวนการของแต่ ล ะภารกิ จที่ มี
GAP / มีความเสี่ย ง โดยวิเคราะห์ ว่าต้องทาอย่างไรจึงจะปิด GAP ได้ ทาแล้วประเมินได้
อย่างไรว่า GAP ลดลง
15. ให้บุคลากรทารายละเอียดของแต่ละโครงการ (ฉบับย่อ) ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการ
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
โดยจัดส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
3.2 ขั้นตอนการทางาน (Flow Chart) ในกระบวนการทางานหลักที่รับผิดชอบ
ตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้มี มติ เห็นชอบ
โดยมอบหมายบุคลากรฝ่ายวิชาการ ปรับแก้ไขขั้นตอนการทางาน (Flow Chart) ในกระบวนการทางานหลักที่
รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ตามขั้นตอนกระบวนการทางานของมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง และส่ง
ข้อมูลให้คุณเบญจวรรณ ทองคง นั้น เนื่องจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ ยังไม่ได้ดาเนินการปรับแก้ ในการนี้จึงขอ
แจ้งให้ดาเนินการและจัดส่งข้อมูลตามมติที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน
(Flow Chart) ในกระบวนการทางานหลักที่รับผิดชอบ
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหมายให้ บุ ค ลากรฝ่ ายวิช าการ ปรับ แก้ไขขั้น ตอนการท างาน (Flow
Chart) ในกระบวนการทางานหลักที่รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ตามขั้นตอนกระบวนการทางาน
ของมหาวิทยาลั ยเป็น ตัวอย่าง โดยจัดส่ งข้อมูล ไปยังคุณคุ ณเบญจวรรณ ทองคง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม
2561 เพื่อรวบรวมเอกสารสาหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ า
ปีการศึกษา 2561
การประชุมฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องประชุม
สราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ ได้มีการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการ ขั้ น ตอนต่ าง ๆ เช่ น ประเภทของความรู้ การจัด การความรู้ การดาเนิ น การจั ด การความรู้
บุคลากรสาคัญในการดาเนินการจัดการความรู้ ประโยชน์ของการจัดการความรู้ เป็นต้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) ให้บุคลากรฝ่ายวิชาการได้รับทราบข้อมูล และให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ

-6ความรู้ในปีที่ผ่านมา และได้มีการเสนอความเห็นเพื่อกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรฝ่ายวิชาการ
ต้องการให้เป็นประเด็นในการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลจากการแสดงความเห็นได้กาหนด
ประเด็ น กระบวนการท างานเชิ งระบบ ตามแนวทาง EdPEx เป็ น ประเด็ น การจั ด การความรู้ ประจ า
ปีการศึกษา 2561
มติ เห็นชอบ โดยมอบคุณเบญจวรรณ ทองคง ดาเนินการจัดทา ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ในประเด็น กระบวนการทางานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx และ
กาหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562
4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา
2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
ตามที่ มหาวิทยาลั ย ได้ดาเนิ นการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับส่ วนงานวิชาการ
ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจาปีการศึกษา 2560 และได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ ส่ ว นงานวิช าการ ส่ วนงานอื่ น และหน่ว ยงานบริห าร ตามเกณฑ์ EdPEx แล้ ว นั้ น โดยได้ให้
หน่ วยงานจั ด แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Quality Improvement Plan) ฝ่ ายวิช าการ ประจาปีการศึกษา 2561
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 (จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนพัฒ นา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560) โดยจั ด ส่ งข้ อ มู ล ไปยั ง คุ ณ วรรณทิ พ ย์ หนู ห ลง ภายในวัน ที่
4 มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มติ กาหนดนัดประชุมครั้งถัดไปประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.
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ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
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