รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๕.๒๐ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง...รักษาการแทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์รัชนีย ์ ศรี ศกั ดา...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ระวีวฒั น์ ไทยเจริ ญ...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)

ประธาน

๒
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี )
๑๖. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๗. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ ง)
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๑๙. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
๒๐. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๒๑. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๒๒. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู อินทระสังขา)
๒. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๓. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม...รักษาการแทน)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

๓
เริ่มประชุ ม เวลา ๑๓.๒๐ น.
เมื่ อครบองค์ประชุ ม อธิ การบดี ในฐานะประธานที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง ทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง
มห าวิ ท ยาลั ย เป ลี่ ย น แปลงชื่ อการประชุ ม “ที่ ประชุ มหั ว ห น้ า ส่ วน งาน ” เป็ น
“ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง” มี ห น้าที่ ในการระดมความคิ ด เห็ น และให้คาํ ปรึ ก ษา
หรื อข้อเสนอแนะต่ออธิ การบดี ในด้านการบริ หาร และด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย หรื อปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใด
ตามที่อธิการบดี หรื อสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนั้น จึงเป็ นเวทีในการร่ วมคิด ร่ วมรับรู ้เรื่ องสําคัญในประเด็น
เชิ ง บริ ห าร และเป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เชิ ง บริ ห าร ซึ่ งเป็ นกระบวนหนึ่ งของการจัด การความรู ้
เพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป จึงขอให้ผบู ้ ริ หารทุกท่านมาประชุมด้วยตนเองและพร้อมเพรี ยงกัน
ที่ ป ระชุ ม มี ข ้อ สั ง เกตและข้อ เสนอแนะว่ า ควรมี ก รอบในการทํา งานไม่ ซ้ ํ าซ้ อ นกับ
คณะกรรมการชุดอื่น และไม่เป็ นงานประจํา เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ วิสัยทัศน์ และต้องเลือกวาระให้เหมาะสม
กับการประชุม ดังนี้
๑. Telling เป็ นเรื่ องที่อธิ การบดี แจ้งให้ที่ประชุ มทราบ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารรับทราบเป็ นการ
เบื้องต้น
๒. Selling Idea เป็ นการเจาะลึกรายละเอียดบางเรื่ องและมีการเสนอข้อมูลการทํางาน
๓. Testing เป็ นการทดลองดําเนินงานบางเรื่ อง
๔. Consulting เป็ นการให้ขอ้ เสนอแนะ อาจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้คาํ ปรึ กษาในบางเรื่ อง
๕. Co-Creating เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานร่ วมกัน เพื่อผลักดันเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นกรณี พิเศษ
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่อง เรื่องแจ้ งจากเลขานุการ (หัวหน้ าฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)
๑.๒.๑.๑ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน : การสํ ารวจความ
ต้ องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ด้วยฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้อ งกับ เป้ าหมายและยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทุกส่ วนงานดําเนินการ ดังนี้
๑. กําหนดความคาดหวังด้านสมรรถนะ/ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุ นใน
สังกัดรายตําแหน่ง โดยจัดเรี ยงตามลําดับความสําคัญ
๒. สํารวจความต้อ งการในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
รายบุคคล และวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างสมรรถนะ ทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และสมรรถนะ
ทักษะตามความเป็ นจริ งของบุคลากร
ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ นข้อมู ลในการใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจในด้านการวางแผนหรื อ
กําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป และขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมวิเคราะห์ผล
จากการสํารวจ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ กรตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗– ๒๕๖๐
ในยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โครงการ
พัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) เพื่อให้การดําเนิ น งานตามโครงการดังกล่ าวดําเนิ น ไปด้วยความเรี ยบร้ อย
และบรรลุวตั ถุประสงค์ ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบแผนปฏิบตั ิการ
โครงการพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ความเป็ นเลิ ศ โดยใช้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํ าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๕

๑.๒.๑.๓ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน
ประจําปี โดยออกเป็ นประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บ ั ติ ง านประจําปี ของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๕๕
ซึ่ งตามประกาศกํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน ร้ อ ยละ ๗๐ เป็ นการประเมิ น ทั้ง ปริ มาณ
และคุ ณ ภาพของงาน ตามตําแหน่ ง ตัว ชี้ ว ดั และระดับ ค่ าเป้ าหมายในข้อ ตกลงก่ อ นปฏิ บ ัติ งาน ซึ่ งสําหรั บ
พ นั กงาน ม ห าวิ ท ยาลั ย ป ระเภ ท วิ ช าการ ส ายคณ าจารย์ จะอิ งกรอบ ม าต รฐาน ภ าระงาน ขั้ น ตํ่ า
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กําหนด ส่ ว นพนัก งานมหาวิท ยาลัย ประเภทวิ ช าการ สายสนับ สนุ น จะอิ ง ขอบเขต
และลักษณะงานที่ รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาํ หนดมาตรฐานภาระงานของบุ คลากรสายสนับสนุ น นั้น
เพื่อให้มีมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายสนับสนุ น จึงเสนอที่ประชุ มเพื่อทราบโครงการพัฒนามาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๔ เรื่อง แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

ตามมติการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๖ มี ม ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลัย กําหนดประเด็ น ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
เรื่ อง การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พลเมื อ งอาเซี ยน (ASEAN CITIZEN) ด้ านการวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านการวิ จ ัย และนวัตกรรมและงานสร้ างสรรค์ ด้ านบริ ห ารจั ด การ เรื่ อ ง การพัฒ นาทัก ษะและความสามารถ
ในการปฏิ บตั ิ งาน นั้น ทั้งนี้ คณะทํางานด้านการจัด การความรู ้ มหาวิทยาลัยทัก ษิ ณ ประจําปี การศึ ก ษา ๒๕๕๖
ได้กาํ หนดประเด็นตามกรอบประเด็นใหญ่ขา้ งต้น ดังนี้

๖
ด้ านผลิตบัณฑิต
ประเด็น เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ สนับสนุ นการจัดการศึ กษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. มีแนวปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการเรี ยนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน
๒. มีแนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่ งชี้
๑. กระบวนการสร้างแนวปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
๒. หลักสู ตรมีรายวิชาที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยศิลป
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็ นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ด้ านการวิจัย
ประเด็น เรื่ อง การพัฒนางานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป้ าหมาย KM (Desired State) คือ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ นัก วิ จ ัย ผูป้ ระสานงานวิ จ ัย ได้พ ฒ
ั นา
โครงการวิจยั ที่มีคุณภาพ เกิดผลจากการวิจยั ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง และนําไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ
ตัวชี้วดั
๑. โครงการวิจยั ที่รับทุนวิจยั เพิม่ จากปี ที่ผา่ นมา
๒. จํานวนนักวิจยั ที่เข้าร่ วมโครงการ
๓. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ /การนําผลงานไปใช้ประโยชน์
๔. การบูรณาการงานวิจยั กับงานประจํา
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั
ด้ านการบริหารจัดการ
ประเด็ น เรื่ อง การสร้ า งความรั ก ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ :
แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. พัฒนากลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. สร้างเครื อข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ

๗
ตัวชี้วดั
๑. มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. มีเครื อข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หาร
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการนี้ จึ งเสนอที่ ประชุ มเพื่ อทราบ แผนการจัดการความรู ้ มหาวิ ท ยาลัยทัก ษิ ณ ปี การศึ ก ษา
๒๕๕๖ โดยได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะทํางานการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ที่ ประชุ มมี ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การดําเนิ นการด้านการจัดการความรู ้ ในประเด็น
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั คณะสามารถดําเนิ นกิจกรรมของส่ วนงานเป็ นการเฉพาะ หรื อร่ วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยได้
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๕ เรื่อง (ร่ าง) แบบสํ ารวจปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความรัก ความผูกพันต่ อองค์ กร
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ปี งบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วามเป็ นเลิ ศ
ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็ นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบริ การวิชาการ
และการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พั ฒ นาระบบบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

๘
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กาํ หนดให้มี “โครงการพัฒนาความรัก ความผูกพันกับองค์กร”
เพื่ อขับ เคลื่ อนให้ องค์กรดําเนิ น ไปตามเป้ าหมายของมหาวิ ท ยาลัย ตามยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นาระบบบริ ห าร
มหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบริ หารทรั พยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานที่ดีขององค์กร นั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ (ร่ าง) แบบสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความรัก ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๕)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า (ร่ าง) แบบสํารวจปั จจัยที่มีผลต่อความรัก
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในตอนที่ ๒ บางข้อมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม อาจนําไปสู่
การปฏิบตั ิได้ยาก
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการจัดกิจกรรมสํ าหรับนิสิตช่ วงปิ ดภาคการศึกษา ๒๕๕๖
เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมรองรั บการปรับช่ วงเวลาการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนให้สอดคล้องกับประเทศ
อาเซี ยน สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้กาํ หนด
วัน เปิ ดภาคเรี ยนต้น เป็ นวันที่ ๑๕ สิ งหาคม โดยกําหนดใช้ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้น ไป (สภาวิชาการ
ในการประชุ มสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็ นชอบกําหนดปฏิทิน
การศึ ก ษา เป็ นวัน ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗) ส่ ง ผลให้ มี ช่ ว งปิ ดภาคการศึ ก ษา ๒๕๕๖ มี ระยะเวลายาวกว่ า
การปิ ดภาคการศึ ก ษาปกติ นั้ น อธิ การบ ดี เสน อที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณ าการจั ด กิ จกรรมสํ าหรั บ นิ สิ ต
ช่วงปิ ดภาคการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวสําหรับนิสิตเก่า และนิสิตใหม่
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑)

๙
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หากคณะมี ค วามประสงค์จ ะขอเปิ ดรายวิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ล งทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม ในช่ ว ง
ภาคการศึกษาฤดูร้อน จะสามารถทําได้หรื อไม่
๒. นิ สิตที่ผา่ นการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง เมื่อเข้ามาในช่วงเวลาปิ ดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลายาว
จะมีผลให้นิสิตไปยืน่ คะแนนสอบในระบบกลาง (Admissions) หรื อไม่
๓. การกําหนดให้ยา้ ยภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ มาอยูต่ น้ ปี การศึกษา จะทําให้
มีช่วงระยะเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อน ติดต่อกัน ๒ ช่วง ซึ่ งจะสามารถแก้ปัญหาให้แก่นิสิต
ที่ ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ไ ด้ จึ ง ต้อ งมี ก ารหารื อ กัน อี ก ครั้ ง
แต่ท้ งั นี้จะทําให้นิสิตจบในปี การศึกษาที่แตกต่างกัน และต้องเสี ยค่าลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติม
๔. ในช่ ว งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะยะเวลาปิ ดภาคการศึ ก ษาที่ ย าวกว่ า ภาคการศึ ก ษาปกติ
มห าวิ ท ยาลั ย ควรจั ด กิ จกรรมให้ นิ สิ ตร่ วมแลกเป ลี่ ย น เรี ยน รู ้ ร่ วมกั บ นิ สิ ตใน
สถาบันการศึกษาภูมิภาคอาเซียน
มติ
มอบหมายให้ ค ณบดี ห ารื อ ภายในคณะเกี่ ยวกับ ข้อดี ข้อเสี ย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข เกี่ ยวกับ
การย้ายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ มาอยูช่ ่วงต้นปี การศึกษา
๔.๒ เรื่อง พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster)
อธิการบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารู ปแบบการบริ หารจัดการกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster)
ซึ่ งเป็ นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุ นให้หลาย ๆ ส่ วนงานของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทําโครงการวิจยั หรื อ
บริ การวิชาการที่ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง เมื่ อทําจนเข้มแข็งหรื อมี ความชํานาญมากขึ้ นแล้ว จะสามารถนํา
ชื่อเสี ยงและรายได้มาสู่มหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการบริ หารงาน ดังนี้
๑. กําหนดให้คาํ รับรองการปฏิบตั ิงาน (Performance Agreement) ให้ทุกคณะมีส่วนร่ วมในโครงการ
กลุ่มบูรณาการทางวิชาการ (Academic Cluster) อย่างน้อย ๑ โครงการ
๒. ในระยะต้น กําหนดให้ มี โครงการนําร่ อง และกําหนดส่ วนงานผูร้ ั บผิดชอบหลักและส่ วนงาน
ผูร้ ับผิดชอบร่ วม โดยมีรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็ นที่ปรึ กษา ดังนี้
๑) ม อ บ ให้ ค ณ ะศึ ก ษ าศ าส ต ร์ เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก โด ยมี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ ห ารธุ รกิ จ และสํานักคอมพิ วเตอร์ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบร่ วม
“โครงการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อนําความเชี่ ยวชาญและความ
ร่ วมมือในการร่ วมกันผลิตครู มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังสามารถนําชื่อเสี ยง
และรายได้มาสู่มหาวิทยาลัยได้ดว้ ย

๑๐
๒) มอบให้คณะนิติศาสตร์เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบัน วิ จยั และพัฒ นา และสถาบัน ปฏิ บ ัติก ารชุ ม ชนเพื่ อ การศึ ก ษาแบบบู รณาการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม “โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม” เพื่อสนับสนุ นการสร้างความเป็ น
ธรรมในสังคมช่วยเหลือกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และส่ งเสริ มสันติสุขในภาคใต้
๓) มอบให้คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก โดยมี คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม “โครงการศูนย์ศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคใต้” เพื่อประสานความร่ วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
๔) มอบให้ วิ ท ยาลัย ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชน เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก โดยมี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
คณ ะวิ ท ยาการสุ ขภาพและการกี ฬ า คณ ะเทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาชุ ม ชน
สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุด เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม “โครงการพัทลุงศึกษา”
เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญของจังหวัดพัทลุง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คลินิกกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ดาํ เนินการ อาจไม่ครอบคลุมตามรู ปแบบการบริ หารจัดการ
กลุ่ ม บู รณาการวิช าการ และเปิ ดโอกาสให้คณะอื่ น เข้าร่ วมได้น้อย ดังนั้น จึ งจําเป็ นต้อง
หารื อร่ วมกั น กั บ คณะที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ ไป เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง กํา หนดเป้ าหมาย
รวมทั้งแสวงหาแหล่งงบประมาณและความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกร่ วมกัน
๒. การดําเนินโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม สามารถทําให้ส่วนงานดําเนินตามเกณฑ์การประเมิน
ตามจุ ด เน้ น /นโยบายมหาวิ ท ยาลัย ตามตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๓ ที่ ก ํา หนดให้ ส่ ว นงานมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการโครงการกลุ่มบูรณาการทางวิชาการ (Academic Cluster)
๓. ปัจจุบนั คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การตาม รู ป แบ บ การบ ริ ห ารจั ด การกลุ่ ม บู รณ าการวิ ช าการ
(Academic Cluster) เพื่ อให้โครงการดังกล่ าวดําเนิ น อย่างเป็ นรู ปธรรม จึ งควรจัด ตั้งเป็ น
หน่ วยงานภายในระดับ มหาวิท ยาลัย และต้องมี ก ารสํารวจข้อมู ล วางแผน และกําหนด
ภารกิจของหน่วยงานให้ชดั เจน

๑๑
มติ
๑. เห็ นชอบให้โครงการศูนย์พฒ
ั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นหน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัย
มี ล ั ก ษณะเป็ นโครงการบริ การวิ ช าการ มอบให้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
โดยมีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ และสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม
๒. มอบให้คณะนิ ติศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม โดยมีคณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา และสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม
๓. ในระยะแรกของการบริ หารโครงการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการทักษิณ
ถิ่นยุติธรรม มอบหมายให้คณบดี ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการ
๔. มอบคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ และคณะนิ ติ ศ าสตร์ จัด ทํา โครงการจัด ตั้ง เสนอสภาวิ ช าการ
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลําดับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี –

เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๒๐ น.

(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

