รายงานการประชุม
ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**************
ผู้เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
2. รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
3. รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย)
4. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
5. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
6. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
7. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
8. นางสุธันยารัต ชูสง
9. นางศิริพร รัตนพันธ์
10. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
11. นางรสวารินทร์ ทองสม
12. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
13. นางเบญจวรรณ ทองคง
14. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
4. นางสาววทินา จันทร์นวล
5. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
6. นางรัชรี ตุดเกื้อ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เนื่ อ งจาก ติ ด ภารกิ จ อื่ น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ลาพักผ่อน
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เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นุกูล อินทระสังขา) ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
- ไม่มี –
1.1.2 รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ การวิช าการและวิเทศสั ม พั น ธ์ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นุ กู ล
อินทระสังขา)
1. การปรั บ เปลี่ ย นชื่ อกลุ่ มภารกิ จบริก ารวิช าการและการศึ ก ษาต่อ เนื่ อ ง เพื่ อให้ มี ค วาม
สอดคล้องและเหมาะสมกับงานและคนมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการประชุมพิจารณากันอีกครั้งภายในกลุ่มภารกิจ
2. การทบทวนตัวชี้วัด ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ที่จะต้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
3. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง เร่งดาเนิน การเพื่อเตรียมการจัด ทา
แผนปฏิบัติการของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. การย้ า ยห้ อ งท างานของผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ (อาจารย์ ดร.ทวี ศั ก ดิ์
พุฒสุขขี) มานั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ซึ่งจะมีการปรับปรุงห้อง
ทางานใหม่ โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จะเข้ามาช่วยในการดาเนินการ
มติ รับทราบ
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
- ไม่มี –
1.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
- ไม่มี –
1.2 เรื่องแจ้งจากรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
1.2.1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระดับมหาวิทยาลัย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการจัดทารายงานประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่ อ การด าเนิ นการที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) ระดับ มหาวิท ยาลั ย ตามที่ ได้ไปร่ว ม
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท
โดยฝ่ายวิชาการ มีส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้
ข้อกาหนด
งานที่รับผิดชอบ
หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง - ผู้เรียน (บรรยากาศการเรียนการสอน การเรียนรู้)
- พันธกิจบริการวิชาการ
1.2 การกากับดูแล (ธรรมภิบาล) และ - หลักสูตร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
- ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
- ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หมวด 5 บุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการ
- ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หมวด 7 ผลลัพธ์
มติ รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม
2559
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล เสนอที่ประชุมเพื่อทราบงบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งงบประมาณ
เงินแผ่นดินและเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,438,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,714,468.90
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.82 งบประมาณคงเหลื อ จ านวน 1,723,531.10 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.18
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
1.3.2 รายงานผลการดาเนินงานแต่ละกลุ่มภารกิจ
บุคลากรแต่ละภารกิจ รายงานผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม 2559 ที่มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และรายงาน
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โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินงานในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2559 ของแต่ละภารกิจ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559
เลขานุ การของที่ป ระชุมฝ่ ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ พิจ ารณารับ รองผลการแจ้ง เวีย น
รายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา
4.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคะแนนผลการปฏิบัติงานตาม
คารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
และได้ให้หน่วยงานจัดเตรียมรายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558 โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ เห็นชอบ ตามเสนอโดยให้ทุกภารกิจ ดาเนินการ ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนิน งาน พร้อมไฟล์ เอกสารหลักฐานอ้างอิง ส่งไปยังนางเบญจวรรณ
ทองคง เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานกรอกเข้าระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ดังนี้
- ส่วนที่ 1 องค์ประกอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA) ภายใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
- ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
– 2567 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
- ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามบทบาท / หน้าที่ / พันธกิจ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
2. ปรับเกณฑ์การประเมินตามกระบวนการ PDCA ซึ่งจากเดิมใช้เกณฑ์การประเมิน AUN
QA 5 ระดับ ใน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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- ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
- ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมอบหมายให้ น างสาวปิ่ น ปิ นั ท ธ์ ดานุ้ ย รัก ษาการแทนหั ว หน้ าฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ปรึกษาหารือกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในการขอปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมินดังกล่าว
4.2 หารือการจัดทาแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการโดยใช้ระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ หรือ
ปีการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกาหนดแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการโดยใช้ระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา โดยการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อด้อย ดังนี้
รายการ/ช่วงเวลา
ข้อดี
ข้อด้อย
การจัดทาแผนปฏิบัติการตาม
การระบุงบประมาณใน
เนื่องจากการประเมินตามระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับ ประกันคุณภาพใช้ช่วงระยะเวลา
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตาม
ตามปีการศึกษา ทาให้เกิดปัญหา
ปีงบประมาณ
ในการรายงานผลกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีช่วงระยะเวลา
เหลื่อมล้ากับปีงบประมาณ
การจัดทาแผนปฏิบัติการตาม
การกาหนดแผนและการรายงาน การกาหนดงบประมาณใน
ปีการศึกษา 2559
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ต้อง
(สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) การของฝ่ายวิชาการจะ
พิจารณาตามช่วงระยะเวลาตาม
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการ ปีงบประมาณ
รายงานผลการประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพ ทาให้การ
วางแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ สามารถทาได้
ง่ายสอดคล้องตรงกัน
มติ เห็ น ชอบ ให้ มีการจั ด แผนปฏิบั ติการฝ่ ายวิช าการ แบบ 14 เดือน โดยคลอบคลุ มทั้ ง
แผนปฏิบัติการแบบปีงบประมาณ และปีการศึกษา

6
4.4 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิ ชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ฝ่ายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกาหนดปฏิทินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ฝ่ายวิชาการ ดังนี้
ลาดับ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1. 11 สิงหาคม 2559 ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
(คุณขวัญฤดีรวบรวมข้อมูล)
2. 22 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(หัวหน้าฝ่ายฯ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
3. 1-9 กันยายน 2559 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอผลการประเมินให้รองอธิการบดีที่กากับดูแลพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ และรายงานผล
ให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
มติ เห็ น ชอบ ตามเสนอโดยให้ น างสาวขวัญ ฤดี ศุภ ทรัพ ย์ ไพศาล ด าเนิ น การจั ดท าคาสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยให้ มี น างสาวปิ่ น ปิ นั ท ธ์ ด านุ้ ย รัก ษาการแทนหั ว หน้ าฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น ที ม
คณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ฝ่ายวิชาการ ด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การนัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ าฝ่ ายวิช าการ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดวั น ประชุ ม ฝ่ า ย
วิชาการ ครั้งที่ 5/2559 ประมาณกลางเดือนกันยายน 2559
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

