รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
***********************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
2. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
3. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
4. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
5. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
6. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
7. นางรัชรี ตุดเกื้อ
8. นางสาววทินา จันทร์นวล
9. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
10. นางเบญจวรรณ ทองคง
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
5. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
6. นางรสวารินทร์ ทองสม

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อครบองค์ ป ระชุ ม หั วหน้ าฝ่ ายวิช าการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล) ในฐานะประธานกล่ าว
เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
- ไม่ม-ี
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
- ไม่มี1.1.3 ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
- ไม่มี1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
- ไม่มี1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
1.2.1 การประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ สายสนับสนุน
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ได้ เชิญ รองอธิการบดี ผู้ อ านวยการ หั ว หน้าส านั กงาน หั ว หน้ าฝ่ าย และ
หั ว หน้ างาน ประชุมเมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2560 เพื่ อทาความเข้าใจเรื่องการประเมิน ค่างานเพื่ อกาหนด
ต าแหน่ งช านาญการ และช านาญการพิ เศษ และได้ ให้ ห น่ ว ยงาน ด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบ
การประเมินค่างานส่งให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ รับ ทราบ โดยมอบหมายบุ คลากรฝ่ ายวิช าการทุ กท่าน ดาเนินการจัดท าประเมินค่างาน
ของตนเอง ส่งให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินค่างานในภาพรวมของฝ่ายวิชาการ จัดส่งให้กับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลต่อไป
1.2.2 การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตามที่ ฝ่ ายวิ ช าการได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นภาระงานใหม่ ต ามมติ ค ณะท างานด้ านการบริ ห าร
อัตรากาลัง โดยมีมติให้นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ ไปปฏิบัติงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการนี้จึงขอแจ้งการ
ปรับเปลี่ยนภาระงานใหม่ ดังนี้

-3ตาราง 1 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายวิชาการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจ
(โครงสร้างปัจจุบัน)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
1. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์ นักวิชาการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

2.

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล

นักวิชาการ

3.

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร

นักวิชาการ

4.

นางรัชรี ตุดเกื้อ

นักวิชาการ

5.

นางสาววทินา จันทร์นวล

นักวิชาการ

6.

นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง

นักวิชาการ

ภาระงาน
- งานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานพัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
- งานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานพัฒนาหลักสูตรใหม่
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานกากับมาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตร
- งานประเมินการเรียนการสอน
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
- งานรับนิสิต
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
- งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต

-4ลาดับ

7.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลูกจ้าง (ได้รับอนุมัติกรอบ
นักวิชาการ
ลูกจ้าง 1 อัตรา อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการประกาศรับสมัคร)

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
1. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ นักวิชาการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

2.

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์

นักวิชาการ

ภาระงาน
- งานรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
- งานตรวจข้อสอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- ประสานงานกับทีมอาจารย์ผู้สอน เรื่องรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบันทึกคะแนน ฯลฯ
- ดูแลการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับ จานวน 6 รายวิชา
รายวิชาบังคับเลือก จานวน 2 รายวิชา
รายวิชาเลือก จานวน 20 รายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา และ
วิทยาเขตพัทลุง
- งานพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
- งานสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
- งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงาน
พันธสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ
วิชาการ
- งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ
- งานพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล

-5ลาดับ

3.

ชื่อ-สกุล

นางรสวารินทร์ ทองสม

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล*
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

ตาแหน่ง

ภาระงาน
การดาเนินงานตามแผน
- งานจัดโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง
- งานระบบสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่อง ฐานข้อมูล
การศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน - งานประชุม งานบริหารงานทั่วไป
บริการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
- งานประสานการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
- งานบริการวิชาการตามนโยบาย
นักวิชาการ

2.

นางเบญจวรรณ ทองคง*

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

3.

นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

- งานบริหารงบประมาณ
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้
- งานประสาน และดูแลการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตพัทลุง
- งานจุลสาร งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
- งานประชุมฝ่ายวิชาการ
- งานจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ
- ประสานงานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามคาสั่งการ
- งานบุคลากรและสวัสดิการ
- งานการเงินและพัสดุ

-6ตาราง 2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายวิชาการ จาแนกตามกลุ่มภารกิจ
(โครงสร้างใหม่)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
1. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์ นักวิชาการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

2.

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล

นักวิชาการ

3.

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร

นักวิชาการ

4.

นางรัชรี ตุดเกื้อ

นักวิชาการ

5.

นางสาววทินา จันทร์นวล

นักวิชาการ

ภาระงาน
งานหลัก
- งานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานพัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
งานหลัก
- งานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
งานหลัก
- งานพัฒนาหลักสูตรใหม่
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
งานหลัก
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานกากับมาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตร
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
งานหลัก
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

6.

นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง

นักวิชาการ

7.

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์

นักวิชาการ

8.

ลูกจ้าง (ได้รับอนุมัติกรอบ
นักวิชาการ
ลูกจ้าง 1 อัตรา อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการประกาศรับสมัคร)

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
1. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ นักวิชาการ

ภาระงาน
- งานตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานผู้สมัครสอบ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
- งานตรวจข้อสอบ
งานรอง
- งานรับนิสิต
งานหลัก
- งานรับนิสิต
- งานวิจัยการรับนิสิต
- งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
งานรอง
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต
- งานตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานผู้สมัครสอบ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
งานหลัก
- งานบริหารจัดการรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ดูแลการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาบังคับ จานวน 6 รายวิชา
รายวิชาบังคับเลือก จานวน 2 รายวิชา
- งานพัฒนาอาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานหลัก
- งานบริหารจัดการรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ดูแลการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 20 รายวิชา
- งานระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานหลัก
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2.

ชื่อ-สกุล
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

นางรสวารินทร์ ทองสม

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล*
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

ตาแหน่ง

ภาระงาน
- งานพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
- งานสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
- งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงาน
พันธสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ
วิชาการ
- งานบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
- งานประสานการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
- งานบริการวิชาการตามนโยบาย
- งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ
ผู้ปฏิบัติงาน งานหลัก
บริการ
- งานประชุม งานบริหารงานทั่วไป
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
- งานจัดโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง
- งานระบบสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่อง ฐานข้อมูล
การศึกษาต่อเนื่อง
นักวิชาการ

งานหลัก
- งานบริหารงบประมาณ
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

2.

นางเบญจวรรณ ทองคง*

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

3.

นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ภาระงาน
- งานพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้
งานหลัก
- งานประสาน และดูแลการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตพัทลุง
- งานจุลสาร งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
- งานประชุมฝ่ายวิชาการ
- งานจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ
- ประสานงานสารบรรณ
งานหลัก
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามคาสั่งการ
- งานบุคลากรและสวัสดิการ
- งานการเงินและพัสดุ

มติ รับทราบ
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเชิญประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ยกเว้น
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ใดได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูง
ของระดับตาแหน่งที่ดารงอยู่ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือน
เดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในระดับตาแหน่งถัดไปอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ในการคิดคานวณเงินเดือนเพิ่มให้คิด
เป็นร้อยละของเงินเดือนขั้นสูงของระดับตาแหน่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นดารงอยู่
โดยในการคิดคานวณเงินเดือนพนักงานขั้นสูง คือ จานวน 34,970 บาท ในระดับปฏิบัติการ
ซึ่งแต่เดิม ถ้ าเงิน เดื อนถึ ง ขั้ น สู ง การพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ งานประจาปี ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย
ประจาปี เงินส่วนที่ท่านได้เพิ่มจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีจะเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษ

- 10 ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษจะไม่มีการสะสม จะคิดเป็นปีต่อไป แต่เมื่อมีประกาศฉบับนี้มารองรับ ท่านจะได้ รับเงิน
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของท่านและจะถูกนาไปบวกกับเงินเดือนขั้นสูงของท่าน โดยจะ
มีการบวกสะสมไปเรื่อย ๆ จะไม่คิดเป็นปีต่อปีเหมือนที่ผ่านมา ปรับเพิ่มเงินเดือนได้จนถึง จานวนเงิน 56,680
บาท โดยการคิดคานวณอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มให้คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนขั้นสูงของระดับตาแหน่ง
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นดารงอยู่ คือ 34,970 บาท
มติ รับทราบ
1.2.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ แ ละผลการดาเนิน งานการจัดการความรู้
รอบ 9 เดือน “รวมพล คน KM”
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาเนินงานการจัด
การความรู้ รอบ 9 เดื อ น “รวมพล คน KM” เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การดาเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยสรุป กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้ แบ่ง
หน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
3.1 ส่วนงานวิชาการ
3.2 ส่วนงานอื่น
3.3 ส่วนงานบริหาร ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายแผนงาน และงานวิเทศสัมพันธ์
การสรุ ป ผลการด าเนิ น งานกลุ่ ม 3 ส่ ว นงานบริห าร โดยเป็ น การเปิ ด เวที ให้ แต่ ล ะฝ่ าย/
หน่วยงานได้เล่าประสบการณ์และผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีการดาเนินงานไปแล้วอย่างไร
บ้าง อยู่ในขั้นตอนใด มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร โดยสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงาน
- มีการกาหนดประเด็นความรู้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย : กระบวนการรับฟังเสียง
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กาหนดประเด็นตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
- แต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งดาเนินการไปแล้ว ประมาณ 1 – 2 ครั้ง
2. กระบวนการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
- แนวทางการรับฟังเสียงลูกค้าจากเครื่องมือ/ช่องทางต่าง ๆ
 แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การสัมภาษณ์
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3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญอย่างแท้จริง
- การกาหนดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนและดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
- การตั้งทีม/เครือข่าย/Coops
- การให้ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ตอบแบบสอบถาม)
- การรับฟังเสียงลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
4. การนาเสนอผลการดาเนินงานตามกลุ่มส่วนงาน ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้างต้น โดยจากการนาเสนอทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ยังอยู่
ในการตอนขั้ น การร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี บ างหน่ ว ยงานที่ ยั งไม่ ได้ ด าเนิ น งาน ยั ง ไม่ ได้ จั ด ท าแผน
การดาเนิน งานด้านการจั ดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนินการต้องเร่งดาเนิ นการ
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีระยะเวลาในการดาเนินงาน ประมาณ 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา
มติ รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ทั้ ง งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เป็ น จ านวนเงิ น 5,682,400 บาท โดย ณ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2560 มีงบประมาณ คงเหลือ 2,917,254.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 48.66 ดังตารางสรุปงบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
การเบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
งบประมาณรวม (บาท)
จานวน (บาท)
ร้อยละ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
5,682,400
2,765,145.42
48.66
2,917,254.58
51.34
มติ รับทราบ
1.3.2 ผลการดาเนินงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจาเดือน มีนาคม – เมษายน 2560
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานแต่ละภารกิจ โดยกาหนดให้แต่ละภารกิจสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน มีน าคม - เมษายน 2560 โดยรายงานโครงการ/กิจกรรม ปัญ หา อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงาน (ดังเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ

- 12 ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มีนาคม 2560
เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม ฝ่ ายวิ ช าการ ได้จ ัด ท ารายงานการประชุม ฝ่า ยวิช าการ ครั ้ง ที่
1/2560 วัน ที ่ 13 มีน าคม 2560 เป็ น ที่ เรียบร้อ ยแล้ ว ในการนี้ ข อให้ ทุ ก ท่ านพิ จารณารับ รองรายงาน
การประชุมฝ่ายวิชาการดังกล่าว
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิชาการ โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา (e-SAR) ความทราบแล้ ว นั้ น ในการนี้ จึงขอแจ้งที่ ป ระชุม ทราบและพิ จารณา
ผลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ในตัวบ่งชี้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมการสาหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ต่อไป
มติ เห็ น ชอบ โดยมีข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ในการวิเคราะห์ และอัป เดตข้ อมู ล ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น
สาหรับการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
C.1 การรับและการสาเร็จ
อัปเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่ม นางสาววทินา จันทร์นวล
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ข้อมูลแบบตอบ SMS
นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
C.3 คุณภาพบัณฑิต
เพิ่มข้อมูลบัณฑิตด้านสหกิจศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
สหกิจศึกษานานาชาติ
ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิเอสงค์
C.4 ผลงานของผู้เรียน
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
เป็นปัจจุบัน
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร เพิ่มกระบวนการในการกากับติดตาม นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
การปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์
นางรัชรี ตุดเกื้อ
หลักสูตร
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน

- 13 ตัวบ่งชี้
ได้ส่วนเสีย
ข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต
ข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้ใช้บริการ
วิชาการ
ข้อมูลป้อนกลับจาก ศิษย์เก่า
C.12 การบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะและสถาบัน

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

มอบงานหลักสูตร วิเคราะห์ และ
อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน
มอบงานบริการวิชาการ วิเคราะห์
และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
ปัจจุบัน
มอบงานหลักสูตร วิเคราะห์ และ
อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้
เป็นปัจจุบัน

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ฝ่ายวิชาการ
ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
C.8.2 การปฏิบัติงานตาม
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ปัจจุบัน
นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
สถาบัน/ผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการ วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
ปัจจุบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ พ.ศ. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
2559 – 2563 และแผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ รายปี
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567
1.6.3 บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ เพิ่มรายละเอียด วัน เดือน ปี ของผู้ที่เข้า ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิเอสงค์
พัฒนาความก้าวหน้าและ
ไปทดสอบในแต่ละครั้ง
สมรรถนะสากล
TSU16 การพัฒนาองค์กรสู่
เพิ่มการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
ความเป็นเลิศตามแนวทาง
Action Planning for Improvement
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Priorities ฝ่ายวิชาการ ให้มีการ
(TQA)/เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินงานที่เป็นไปตามแผน
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)

- 14 ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
TSU17 การเสริมสร้างองค์กร วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
แห่งความสุข Happy
ปัจจุบัน ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Workplace
ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ
1. การรับนิสิต
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
ปัจจุบัน
2. การพัฒนาและปรับปรุง
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
หลักสูตร
ปัจจุบัน
3. การพัฒนาอาจารย์ด้านการ วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
จัดการเรียนรู้
ปัจจุบัน
4. การดาเนินงานสหกิจศึกษา วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
และสหกิจศึกษานานาชาติ
- การสะท้อนข้อมูลป้อนกลับจากนิสิต ที่
ไปสหกิจศึกษา
- ผลการประกวดโครงการสหกิจศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะจากโครงการต่าง ๆ
5. การบริการวิชาการแก่สังคม วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
ปัจจุบัน
6. การศึกษาต่อเนื่อง
วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็น
ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล

นางสาววทินา จันทร์นวล
นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิเอสงค์

นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์

4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดือน
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิชาการ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ให้ ห น่ ว ยงานรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
(Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิชาการ
ความทราบแล้วนั้น ในการนี้จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นา
คุณ ภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึ กษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย /
ฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมการสาหรับการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพฯ รอบ 12 เดือน
ต่อไป
มติ เห็น ชอบ โดยมอบหมายให้ น างสาววรรณทิพ ย์ หนูห ลง ประสานผู้ รับผิ ดชอบในแต่ล ะ
ภารกิจ เพื่ อขอข้อมูล เพิ่ มเติมให้ เป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒ นา ตามที่ได้กาหนดไว้ และจัดส่ งรายงานผล

- 15 การดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา
2559 ระดับมหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
4.3 แผนการด าเนิ น งาน Action Planning for Improvement Priorities ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลั ย ได้กาหนดให้ ห น่วยงาน จัดท าแผนการดาเนิน งาน Action Planning for
Improvement Priorities ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559 ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน Action Planning for Improvement
Priorities ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง ดาเนินการ เบื้องต้น ดังนี้
1. แก้ ไขแผนการด าเนิ น งาน Action Planning for Improvement Priorities ฝ่ ายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559 และส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้แผนการดาเนินงานฯ มีข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดส่งข้อมูล ให้นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง ภายใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมและสรุป นาส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปค่ะ
2. จั ด ท าค าสั่ ง ใน ภ าพ รวม คณ ะท างาน แผน การด าเนิ น งาน Action Planning for
Improvement Priorities ฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ จึงขอนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560
มติ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการนัดวันประชุมครั้งถัดไป
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

