รายงานการประชุม
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00–16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
**************
ผู้เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย)
5. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
6. นางรัชรี ตุดเกื้อ
7. นางสุธันยารัต ชูสง
8. นางเบญจวรรณ ทองคง
9. นางรสวารินทร์ ทองสม
10. นางศิริพร รัตนพันธ์
11. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
12. นางสาววทินา จันทร์นวล
13. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
14. นางสาวสุรีพร สุวรรณชาตรี
15. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
16. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
17. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
18. นางสาวปวีณา นวลทุ่ม
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
3. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม
อัศวตรีรัตนกุล) ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
การแสดงความมุติตาจิต แก่คุณอัมพา ภาคทวี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทางาน และ
คุณ จุ ฑ าทิ พ ย์ บั น ราจ ในโอกาสลาออกจากการปฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ซึ่ งเป็ น บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
- ไม่มี –
1.1.3 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
- ไม่มี –
1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
- ไม่มี –
1.1.5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
- ไม่มี –
1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
- ไม่มี –
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.1 งบประมาณคงเหลือ ของฝ่ า ยวิช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ณ วัน ที่
30 พฤษภาคม 2558
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ งบประมาณคงเหลือ ของฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 8,918,000 บาท
มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ 6,893,012.78 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.29 งบประมาณคงเหลื อ จ านวน
2,024,987.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.71 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ รายการงบประมาณคงเหลือ กรณีเงินงบประมาณของภารกิจไหนที่ไม่เพียงพอ
ให้ทาเรื่องของบประมาณเพิ่มเติมไปยังฝ่ายแผนงาน เนื่องจากตอนนี้ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณไม่เพียงพอ
1.3.2 แจ้งแนวปฏิบัติการด้านการเงินของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ ไพศาล เสนอที่ประชุมเพื่อทราบแนวปฏิบัติการด้านการเงินของ
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้จะต้องทาเรื่องขออนุมัติเบิก – จ่าย
ล่าช้า ถึงรองอธิการบดี ที่กากับ เพื่ออนุมัติการเบิก – จ่าย โดยผ่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติการด้านการเงินของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.3.3 รายงานผลการดาเนินงานแต่ละกลุ่มภารกิจ
บุคลากรแต่ละภารกิจ รายงานผลการดาเนินงานเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 โดย
รายงานโครงการ/กิจกรรมและปั ญ หา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ และโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดในเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 ของแต่ละภารกิจ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ มฝ่ ายวิช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจ ารณาผลการแจ้ง เวีย นรับ รองรายงานการประชุม ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
มติ รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ ฝ่า ยวิช าการและประกัน คุณ ภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ.
2557 - 2560 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการและประกั นคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผน
กลยุทธ์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560 และแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ซึ่ง
เป็ น แผนที่ กาหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการบริห ารงานของฝ่ ายวิช าการและประกั น คุณ ภาพการศึก ษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ปรับแก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
1. ให้มีการปรับแก้ เอกสารหน้า 20 โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 2.4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะสากลในแผนกลยุทธ์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560
2. ให้ มี ก ารปรั บ แก้ เอกสารหน้ า 25-26 ผู้ รับ ผิ ด ชอบ ในภารกิ จ บริก ารวิช าการ โดยใส่
ผู้รับ ผิดชอบ เป็ น ชื่อบุ คคล ในแผนปฏิ บั ติการ (Action Plan) ฝ่ ายวิช าการและประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน้า 25-26)
4.2 ร่าง แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวขวัญฤดี ศุภ ทรัพย์ไพศาล เสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาร่าง แผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ปรับแก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
1. ให้ มี ก ารปรั บ แก้ เอกสารหน้ า 9 เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ เป็ น จ านวนครั้ ง
เปลี่ยนเป็น ร้อยละ
2. ให้มีการแก้ไข เอกสารหน้า 10 เดิม ร้อยละ 1080 เป็น ร้อยละ 80

5
3. ให้มีการแก้ไข เอกสารหน้า 11 อุปสรรค
เดิม 1. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ
2. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบัติงานบางประเด็นไม่มีความยืดหยุด
เป็น ระเบียบและข้อบังคับทางการเงินของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทาให้บุคลากรขาดความรู้และต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ระเบียบและข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
4.3 รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
นางสาวขวั ญ ฤดี ศุ ภ ทรั พ ย์ ไพศาล เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารายงานติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ เห็นชอบ
4.4 รายงานผลการด าเนิ น งานการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา 2557 รอบ 12
เดือน (1 สิงหาคม 2557 – 30 เมษายน 2558)
นางเบญจวรรณ ทองคง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา 2557 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2557 – 30 เมษายน 2558) (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็ น ชอบ โดยมอบหมายให้ น างเบญจวรรณ ทองคง ปรั บ แก้ ไขรายละเอี ย ดตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้มีการปรับแก้ เทคนิคหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน ADLI ของฝ่ายวิชาการฯ
ใน ข้อ 2 โดยการเรียบเรียงคาใหม่ และข้อ 5 ให้ตัดออก
4.5 รายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2557 (ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงาน)
นางเบญจวรรณ ทองคง เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ พิ จ ารณารายงานประเมิ น ตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2557 (ส่วนที่ 2 ผลการดาเนิน งาน) และเพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานในแต่ล ะตัวบ่งชี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ โดยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ ทุ ก ภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ กลั บ ไปพิ จ ารณา รายละเอี ย ดตาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการเขียนและการแนบเอกสารหลักฐานอ้าง
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2. ให้ทุกภารกิจส่ งรายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2557 พร้อมเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
3. มอบหมายให้นางเบญจวรรณ ทองคง กรอกข้อมูลในระบบ e-SAR ให้เสร็จภายใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
4.6 การนาผลการติดตามมาปรับปรุงกิจกรรม/แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้
นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล เสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาการนาผลการติดตามมาปรับปรุง
กิจกรรม/แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ
4.7 ขอปรับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทา ร่าง โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ
นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอปรับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
4.3 ระดับ ความสาเร็จในการจัดทา ร่าง โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ

4.8 รายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 30 มิถุนายน 2558)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผล
การพัฒนาตนเองของบุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 30 มิถุนายน 2558) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายฯ ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ดังนี้
1. ให้ มี ก ารปรั บ แก้ เอกสารหน้ า 16 เดิ ม นางสาวเบญจวรรณ ชั ย ด้ ว ง เป็ น
นางเบญจวรรณ ทองคง
2. ให้ นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร นางจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ และนางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
ทาเรื่องเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559
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3. ให้บุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ทุกท่านได้ไปพัฒนาตนเองใน
ภาระงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง การนัดประชุมฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดวัน
ประชุมฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ประมาณเดือนกันยายน 2558
มติ เห็นชอบ นัดประชุมครั้งต่อไป เดือนกันยายน 2558 หลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5.2 แผนการปลูกฝังค่านิยมหลักแก่บุคลากร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หั วหน้ าฝ่ายวิชาการและประกันคุณ ภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการ
ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มหลั ก แก่ บุ ค ลากร ฝ่ ายวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ แผนการปลูกฝังค่านิยมหลักตามที่ประชุมเสนอ

เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

