
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ 
วนัจนัทร์ที ่๒๐ มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๕.๒๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 
และห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม 

๑.  อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง...รักษาการแทน) 

๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั        
 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกลุ) 

๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง          
 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      
 (อาจารยส์ายพิณ  วไิลรัตน)์ 

๗.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั     
 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 

๘.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         
 (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 

๙.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       
 (อาจารยรั์ชนีย ์ ศรีศกัดา...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

๑๐.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         
 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 

๑๑.  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        
  (อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้  คชภกัดี) 

๑๒.   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        
  (อาจารย ์ดร.ระววีฒัน์  ไทยเจริญ...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
 
 
 



 ๒ 

๑๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
  (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 

๑๔.   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        
  (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 

๑๕.   คณบดีคณะนิติศาสตร์         
  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 

๑๖.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั         
  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 

๑๗.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       
  (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิเชียร  แกว้บุญส่ง) 

๑๘.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา       
  (นางสาวสาวติรี  สตัยายทุย)์ 

๑๙.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา       
  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 

๒๐. ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๒๑. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๒๒. เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ          

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกลู  อินทระสงัขา) 
๒. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       

(อาจารย ์ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ)์ 
๓. ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พิณโท) 
๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
       (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม...รักษาการแทน) 

 
 

 
 
 



 ๓

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง   ทีป่ระชุมคณบดี ผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
 

  มหาวิทยาลัย  เป ล่ียนแปลงช่ือการประชุม  “ ท่ี ป ระชุมหั วหน้ าส่ วนงาน ” เป็ น  
“ท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง” มีหน้าท่ีในการระดมความคิดเห็นและให้คาํปรึกษา 
หรือขอ้เสนอแนะต่ออธิการบดีในดา้นการบริหาร และดา้นวิชาการของมหาวิทยาลยั หรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย ดงันั้น จึงเป็นเวทีในการร่วมคิด ร่วมรับรู้เร่ืองสาํคญัในประเด็น 
เชิงบริหาร และเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นกระบวนหน่ึงของการจัดการความรู้  
เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไป จึงขอใหผู้บ้ริหารทุกท่านมาประชุมดว้ยตนเองและพร้อมเพรียงกนั  

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรมีกรอบในการทํางานไม่ซํ้ าซ้อนกับ
คณะกรรมการชุดอ่ืน และไม่เป็นงานประจาํ เพื่อผลกัดนัมหาวิทยาลยัสู่วิสัยทศัน์ และตอ้งเลือกวาระใหเ้หมาะสม
กบัการประชุม ดงัน้ี 

๑. Telling  เป็นเร่ืองท่ีอธิการบดีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อให้ผูบ้ริหารรับทราบเป็นการ
เบ้ืองตน้ 

๒. Selling Idea  เป็นการเจาะลึกรายละเอียดบางเร่ืองและมีการเสนอขอ้มูลการทาํงาน 
๓. Testing  เป็นการทดลองดาํเนินงานบางเร่ือง 
๔. Consulting  เป็นการใหข้อ้เสนอแนะ อาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้าํปรึกษาในบางเร่ือง  
๕. Co-Creating  เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั เพื่อผลกัดนัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นกรณีพิเศษ  
 

มต ิ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ือง   เร่ืองแจ้งจากเลขานุการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 
           ๑.๒.๑.๑  เร่ือง   การจัดทาํแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน : การสํารวจความ 

            ต้องการในการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 

        ดว้ยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร
สายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่ อให้การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ดงันั้น  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงไดข้อความอนุเคราะห์ทุกส่วนงานดาํเนินการ  ดงัน้ี 

๑. กาํหนดความคาดหวงัดา้นสมรรถนะ/ทกัษะของบุคลากรสายสนับสนุนใน
สงักดัรายตาํแหน่ง โดยจดัเรียงตามลาํดบัความสาํคญั 

๒. สํารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
รายบุคคล  และวิเคราะห์ส่วนต่างระหวา่งสมรรถนะ ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของบุคลากร และสมรรถนะ 
ทกัษะตามความเป็นจริงของบุคลากร 
             ทั้ งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลในการใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านการวางแผนหรือ
กาํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัทกัษิณต่อไป  และขณะน้ีอยู่ระหว่างรวบรวมวิเคราะห์ผล
จากการสาํรวจ 
               

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 

                    ๑.๒.๑.๒  เร่ือง  แผนปฏิบัติการโครงการพฒันาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ 
                         คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) ประจําปีงบประมาณ  
                                                                           พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

         ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗– ๒๕๖๐  
ในยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาระบบบริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการ
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx)  เพื่อให้การดาํเนินงานตามโครงการดังกล่าวดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวตัถุประสงค ์ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบแผนปฏิบติัการ
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น เลิศโดยใช้เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่ อการดําเนินการท่ี เป็นเลิศ  
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 

มต ิ รับทราบ 



 ๕

 
                    ๑.๒.๑.๓  เร่ือง  โครงการพฒันามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปี โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการประจาํปีของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปีของผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕   
ซ่ึงตามประกาศกําหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ร้อยละ  ๗๐  เป็นการประเมินทั้ งปริมาณ  
และคุณภาพของงาน ตามตาํแหน่ง ตัวช้ีวดั  และระดับค่าเป้าหมายในขอ้ตกลงก่อนปฏิบัติงาน ซ่ึงสําหรับ
พนั ก งานมห าวิท ยาลัย  ประ เภทวิช าก าร  สายคณ าจารย์  จะ อิ งกรอบมาตรฐานภาระงานขั้ น ตํ่ า 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  สายสนับสนุน  จะอิงขอบเขต 
และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลยัยงัไม่ได้กาํหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน นั้น 
เพื่อให้มีมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบโครงการพฒันามาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๓) 
 
มต ิ รับทราบ 

 
๑.๒.๑.๔  เร่ือง  แผนการจัดการความรู้มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

             ตามมติการประชุมคณะทาํงานการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๒๕  กันยายน ๒๕๕๖ มีมติให้มหาวิทยาลัยกําหนดประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต 
เร่ือง  การจัดการศึกษาเพื่ อพลเมืองอาเซียน  (ASEAN CITIZEN)  ด้านการวิ จัย  เร่ือง  การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัยและนวตักรรมและงานสร้างสรรค์  ด้านบริหารจัดการ เร่ือง การพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน นั้น ทั้งน้ี คณะทาํงานด้านการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖      
ไดก้าํหนดประเดน็ตามกรอบประเดน็ใหญ่ขา้งตน้ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 



 ๖

ด้านผลติบัณฑิต 
ประเด็น เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการจดัการศึกษาเพื่อรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบติัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คอื     
๑.    มีแนวปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการเรียนการสอนเพ่ือพลเมืองอาเซียน 
๒.   มีแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
 

ตัวบ่งช้ี 
๑. กระบวนการสร้างแนวปฏิบติัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
๒. หลกัสูตรมีรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ 

                                   สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั :  ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันามหาวิทยาลยัศิลป
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิต 
 

ด้านการวจัิย 
ประเดน็ เร่ือง การพฒันางานวิจยัใหมี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย KM (Desired State) คือ  เพื่อให้คณาจารย  ์นักวิจัย ผูป้ระสานงานวิจัย ได้พฒันา
โครงการวิจยัท่ีมีคุณภาพ เกิดผลจากการวิจยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และนาํไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

 

ตัวช้ีวดั  
๑. โครงการวิจยัท่ีรับทุนวิจยัเพิม่จากปีท่ีผา่นมา 

๒. จาํนวนนกัวิจยัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

๓. ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่/การนาํผลงานไปใชป้ระโยชน ์

๔. การบูรณาการงานวิจยักบังานประจาํ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเขม้แขง็ดา้นการวิจยั 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
ประเด็น  เร่ือง   การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  :  

แผนการสร้างความรักความผกูพนัของบุคลากรกบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คอื    
๑.  พฒันากลไกในการสร้างความรักความผกูพนัของบุคลากรต่อมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
๒.  มีแผนการดา้นการสร้างความรักความผกูพนัของบุคลากรกบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
๓.  สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทกัษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทกัษิณ 
 

 



 ๗ 

  ตัวช้ีวดั     
  ๑.  มีกลไกในการสร้างความรักความผกูพนัของบุคลากรต่อมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  ๒.  มีแผนการดา้นการสร้างความรักความผกูพนัของบุคลากรกบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
  ๓.  มีเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทกัษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทกัษิณ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั : ยุทธศาสตร์ที ่๔ พฒันาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทักษิณ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ โดยไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะทาํงานการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

   

ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า การดาํเนินการด้านการจดัการความรู้ในประเด็น 
ดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั คณะสามารถดาํเนินกิจกรรมของส่วนงานเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลยัได ้ 

 
มต ิ รับทราบ 
 

                    ๑.๒.๑.๕  เร่ือง  (ร่าง) แบบสํารวจปัจจัยทีมี่ผลต่อความรัก ความผูกพนัต่อองค์กร 
                                                                          ของบุคลากร มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
   
             ตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปี งบประมาณ  
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จาํนวน ๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
           ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์ ท่ี มีความเป็นเลิศ 
       ดา้นการผลิตบณัฑิต 
           ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเขม้แขง็ดา้นการวจิยั 
            ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเป็นเลิศดา้นศิลปะและวฒันธรรม การบริการวิชาการ 

        และการพฒันาสงัคม 
           ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ี มี 
       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



 ๘

           โดยมหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดก้าํหนดให้มี “โครงการพฒันาความรัก ความผกูพนักบัองคก์ร”  
เพื่อขับเคล่ือนให้องค์กรดําเนินไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ท่ี  ๔   พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ท่ี ๒  พฒันาระบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเพิ่มผลการปฏิบติังานท่ีดีขององคก์ร นั้น  เพื่อให้โครงการดงักล่าวบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด จึงเสนอท่ีประชุม 
เพื่อทราบ (ร่าง) แบบสาํรวจปัจจยัท่ีมีผลต่อความรัก ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๕) 
 

        ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า (ร่าง) แบบสาํรวจปัจจยัท่ีมีผลต่อความรัก
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในตอนท่ี ๒ บางขอ้มีลกัษณะเป็นนามธรรม อาจนาํไปสู่
การปฏิบติัไดย้าก  

 
มต ิ รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
  - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 
   ๔.๑   เร่ือง   พจิารณาการจัดกจิกรรมสําหรับนิสิตช่วงปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

     เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคลอ้งกับประเทศ
อาเซียน สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้กาํหนด
วนัเปิดภาคเรียนตน้ เป็นวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม โดยกาํหนดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป (สภาวิชาการ  
ในการประชุมสมยัสามญั คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบกาํหนดปฏิทิน
การศึกษา เป็นวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ) ส่งผลให้มีช่วงปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๖ มีระยะเวลายาวกว่า 
การปิดภาคการศึกษาปกติ  นั้ น  อ ธิการบ ดี  เสนอ ท่ีประชุม เพื่ อพิ จารณ าการจัดกิ จกรรมสํ าหรับนิ สิ ต 
ช่วงปิดภาคการศึกษา  ๒๕๕๖ รวมทั้งหาแนวทางแกปั้ญหาจากผลกระทบดงักล่าวสาํหรับนิสิตเก่า และนิสิตใหม่ 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑) 

 



 ๙

  
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. หากคณะมีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาเพื่อให้นิสิตได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน จะสามารถทาํไดห้รือไม่ 

๒. นิสิตท่ีผา่นการคดัเลือกโดยวิธีรับตรง เม่ือเขา้มาในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลายาว 
จะมีผลใหนิ้สิตไปยืน่คะแนนสอบในระบบกลาง (Admissions) หรือไม่ 

๓. การกาํหนดใหย้า้ยภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาอยูต่น้ปีการศึกษา จะทาํให้
มีช่วงระยะเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อน ติดต่อกนั ๒ ช่วง ซ่ึงจะสามารถแกปั้ญหาให้แก่นิสิต 
ท่ีไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ จึงต้องมีการหารือกันอีกคร้ัง  
แต่ทั้งน้ีจะทาํใหนิ้สิตจบในปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และตอ้งเสียค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม   

๔. ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปิดภาคการศึกษาท่ียาวกว่าภาคการศึกษาปกติ 
มห าวิท ยาลัย  ควรจัด กิ จกรรมให้ นิ สิ ต ร่วมแลก เป ล่ียน เรียน รู้ ร่วมกับ นิ สิ ตใน
สถาบนัการศึกษาภูมิภาคอาเซียน  

 

มต ิ  
มอบหมายให้คณบดีหารือภายในคณะเก่ียวกับขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข เก่ียวกับ 

การยา้ยภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาอยูช่่วงตน้ปีการศึกษา  
 

๔.๒   เร่ือง   พจิารณารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มบูรณาการวชิาการ (Academic Cluster) 
 

  อธิการบดี เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster) 
ซ่ึงเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนุนให้หลาย ๆ  ส่วนงานของมหาวิทยาลยัไดร่้วมกนัทาํโครงการวิจยัหรือ
บริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง เม่ือทาํจนเขม้แข็งหรือมีความชาํนาญมากข้ึนแลว้ จะสามารถนํา
ช่ือเสียงและรายไดม้าสู่มหาวิทยาลยั โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดงัน้ี 

๑. กาํหนดให้คาํรับรองการปฏิบติังาน (Performance Agreement) ให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในโครงการ
กลุ่มบูรณาการทางวิชาการ (Academic Cluster) อยา่งนอ้ย ๑ โครงการ 

๒. ในระยะต้น กําหนดให้มีโครงการนําร่อง และกําหนดส่วนงานผูรั้บผิดชอบหลักและส่วนงาน
ผูรั้บผดิชอบร่วม โดยมีรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายคนหน่ึงเป็นท่ีปรึกษา ดงัน้ี 
๑) มอบ ให้ คณ ะ ศึกษ าศ าสต ร์  เป็ น ผู ้ รับ ผิ ด ชอบหลัก  โดย มีบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสํานักคอมพิวเตอร์  เป็นผูรั้บผิดชอบร่วม 
“โครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อนาํความเช่ียวชาญและความ
ร่วมมือในการร่วมกนัผลิตครู มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยงัสามารถนาํช่ือเสียง
และรายไดม้าสู่มหาวิทยาลยัไดด้ว้ย 



 ๑๐ 

๒) มอบใหค้ณะนิติศาสตร์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกั โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจยัและพฒันา และสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
เป็นผูรั้บผิดชอบร่วม “โครงการทกัษิณถ่ินยติุธรรม” เพื่อสนบัสนุนการสร้างความเป็น
ธรรมในสงัคมช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และส่งเสริมสนัติสุขในภาคใต ้

๓) มอบให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา เป็นผูรั้บผิดชอบร่วม “โครงการศูนยศิ์ลปะ
และวฒันธรรมภาคใต”้ เพื่อประสานความร่วมมือกบัองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการทาํนุบาํรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม 

๔) มอบให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  เป็นผูรั้บผิดชอบหลัก โดยมีคณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุด เป็นผูรั้บผิดชอบร่วม “โครงการพทัลุงศึกษา” 
เพื่อสนบัสนุนการสร้างฐานขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัของจงัหวดัพทัลุง 

 
  (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒) 

 
ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. คลินิกกฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์ดาํเนินการ อาจไม่ครอบคลุมตามรูปแบบการบริหารจดัการ

กลุ่มบูรณาการวิชาการ และเปิดโอกาสให้คณะอ่ืนเขา้ร่วมได้น้อย ดังนั้ น จึงจาํเป็นตอ้ง 
หารือร่วมกันกับคณะท่ี เก่ียวข้องต่อไป  เพื่ อสร้างความเข้มแข็ง กําหนดเป้าหมาย  
รวมทั้งแสวงหาแหล่งงบประมาณและความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกร่วมกนั 

๒. การดาํเนินโครงการทกัษิณถ่ินยติุธรรม สามารถทาํใหส่้วนงานดาํเนินตามเกณฑก์ารประเมิน
ตามจุดเน้น /นโยบายมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  ท่ีกําหนดให้ส่วนงานมีส่วนร่วม 
ในการโครงการกลุ่มบูรณาการทางวิชาการ (Academic Cluster)  

๓. ปัจจุบนัคณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขบัเคล่ือนโครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ ส าม ารถดํา เนิ น การตาม รูปแบบการบ ริห ารจัดก ารก ลุ่ม บู รณ าการวิช าก าร  
(Academic Cluster) เพื่อให้โครงการดังกล่าวดาํเนินอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรจัดตั้ งเป็น
หน่วยงานภายในระดับมหาวิทยาลยั  และตอ้งมีการสํารวจขอ้มูล วางแผน และกาํหนด
ภารกิจของหน่วยงานใหช้ดัเจน 

 
 
 
   



 ๑๑ 

มต ิ  
๑. เห็นชอบให้โครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยั  

มีลักษณะเป็นโครงการบริการวิชาการ  มอบให้คณะศึกษาศาสตร์  เป็นผู ้รับผิดชอบหลัก  
โดยมีบณัฑิตวิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นผูรั้บผดิชอบร่วม 

๒. มอบให้คณะนิติศาสตร์เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัโครงการทกัษิณถ่ินยุติธรรม โดยมีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันา และสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
เป็นผูรั้บผดิชอบร่วม  

๓. ในระยะแรกของการบริหารโครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการทกัษิณ
ถ่ินยติุธรรม มอบหมายใหค้ณบดี ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ  

๔. มอบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จัดทําโครงการจัดตั้ งเสนอสภาวิชาการ  
และสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตามลาํดบั 

 
ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  
  - ไม่มี – 
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


