รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุม ๓ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุมภารกิจประสานงานส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุ งเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์...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...รักษาการแทน)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)

ประธาน

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

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นายพยัต คงศรี แก้ว
๒. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
๓. นางสาวปิ่ นปิ นัทธ์ ดํานุย้
๔. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
๕. นายธนวัฒน์ ปัญญวรรณศิริ
๖. นายพิพากษ์ ชูเสื อหึ ง

นักวิชาการ ฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา
หัวหน้าฝ่ ายแผนงาน
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการ ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุ ม เวลา ๑๓.๑๐ 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
- ไม่มี –
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
๑.๒.๑.๑ เรื่อง สรุ ปจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกสอบตรงวิธีพเิ ศษ ๑
และสอบตรงวิธีพเิ ศษ ๒
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาการศึ กษาและวิจยั แจ้งให้ที่ประชุ มทราบสรุ ปจํานวน
ผูส้ มัครสอบตรงวิธีพิเศษ ๑ และวิธีพิเศษ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ดังนี้
ประเภท
๑. วิธีพิเศษ ๑ (สอบข้อเขียน)
๒. วิธีพิเศษ ๒ (สอบสัมภาษณ์/ปฏิบตั ิ)

จํานวนผู้สมัคร
๖,๘๕๐ คน
๒๖๐ คน

กําหนดวันสอบ
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
- ไม่มี -

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลกระทบจากปฏิทนิ การศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗
ต าม ที่ ส ภ าวิ ช าก ารม ห าวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ า ห น ด เป ลี่ ยน แ ป ล งป ฏิ ทิ น ก ารศึ ก ษ า
ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๗ โดยกําหนดเปิ ดภาคเรี ย นต้น ในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๗ ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบ
ต่อนิสิต ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. นิสิตเข้าใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๕๗
๒. นิสิตเก่าที่จะขึ้นชั้นปี ที่ ๒, ๓ และ ๔
๓. นิสิตปี สุ ดท้ายที่จะสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๕๗
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาการศึ ก ษาและวิ จ ัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศ วตรี รั ต นกุ ล )
เสนอที่ประชุมพิจารณารู ปแบบการจัดปฏิทินการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑
ชั้นปี ที่
เดือน
๑ ๑๑ ส.ค. ๕๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๗
๑๒ ม.ค.๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘
๒,๓,๔ มิ.ย.๕๗ - ก.ค. ๕๗
๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗
๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘
๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘
๕ มิ.ย.๕๗ – ก.พ. ๕๗
พ.ย. ๕๗ – มี.ค. ๕๘
๘ มิ.ย.๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘

ภาคการศึกษา
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๑/๒๕๕๗ (summer ๒)
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗
เทอม ๑/๒๕๕๘ (summer)
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)

รูปแบบที่ ๒
ชั้นปี ที่
เดือน
๑,๒,๓ ๑๑ ส.ค.๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗
๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘
๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘
๔ ๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗
๑๒ ม.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๘
มี.ค. ๕๘ – พ.ค. ๕๘

ภาคการศึกษา
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)

หมายเหตุ

เรี ยนแบบ summer

เรี ยนแบบปฏิทินเก่า
เรี ยนแบบปฏิทินเก่า

หมายเหตุ

เรี ยนแบบ summer

๕
ชั้นปี ที่
เดือน
๕ มิ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๗
พ.ย.๕๗ – มี.ค. ๕๘
๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘

ภาคการศึกษา
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)

หมายเหตุ
เรี ยนแบบปฏิทินเก่า
เรี ยนแบบปฏิทินเก่า

รูปแบบที่ ๓
ชั้นปี ที่
เดือน
๑,๒,๓ ๑๑ ส.ค.๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗
๑๒ ม.ค.๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘
๘ มิ.ย.๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘
๔,๕ มิ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๗
พ.ย. ๕๗ – มี.ค. ๕๘
มี.ค. ๕๘ – พ.ค. ๕๘

ภาคการศึกษา
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)
เทอม ๑/๒๕๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗
เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)

หมายเหตุ

เรี ยนแบบปฏิทินเก่า
เรี ยนแบบปฏิทินเก่า
เรี ยนแบบปฏิทินเก่า

หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ (ปกติ)
เทอม ๑/๒๕๕๗
๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗
เทอม ๒/๒๕๕๗ ๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘
เทอม ๓/๒๕๕๗ ๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ (summer)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รู ปแบบการจัดปฏิทินการศึกษา ทั้ง ๓ รู ปแบบ อาจมีผลดีและผลเสี ยต่อบางคณะ โดยเฉพาะ
รู ปแบบที่ ๑ จะทําให้อาจารย์ไม่ตอ้ งการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน เนื่ องจากมีระยะเวลาสั้น
ส่ ว นรู ป แบบที่ ๓ อาจารย์บ างท่ านจะไม่ มี เวลา เพราะจะต้อ งสอนนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะรุ่ น
อย่างต่อเนื่อง
๒. การย้ายภาคการศึกษาฤดูร้อนมายังต้นปี การศึกษา อาจมีผลกระทบในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
- คณาจารย์บางท่าน ได้วางแผนเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกพื้นที่ในการอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่ อ พัฒ นาตนเองทั้ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึ ง การไปประสานงานกั บ ชุ ม ชน
หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ทาํ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั ของตนเอง
- ทําให้บุคลากรต้องปฏิ บตั ิ งานสอนอย่างต่ อเนื่ อง ไม่มีช่วงเวลาไปพัฒ นาตนเองหรื อ
ทําผลงานวิชาการ วิจยั ตามแผนที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
- ส่ งผลต่องบประมาณในการบริ หารจัดการและการจ่ายค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

๖
- การจั ด การศึ ก ษาที่ มี ร ะยะเวลาน้ อ ยลง อาจส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการสอน
ที่ตอ้ งเร่ งเนื้ อหาให้ทนั ต่อเวลาและผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยน อาจเร่ งจน
ทําให้ไม่ได้รับความรู ้อย่างแท้จริ ง
๓. นิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา สามารถจัดการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาใหม่ได้ ส่ วนระดับปริ ญญาโท ที่กาํ ลังเข้าสู่ ช้ นั ปี ที่ ๒ หากใช้ปฏิทินการศึกษาเก่า
นิสิตจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าการใช้ปฏิทินการศึกษาใหม่
๔. การใช้ปฏิทินการศึกษาใหม่สาํ หรับนิ สิตทุกชั้นปี อาจมีผลกระทบต่อนิ สิตปี ที่ ๓ ที่จะขึ้นปี ที่ ๔
ซึ่ งจะจบช้ า กว่ า เดิ ม เป็ นเวลาหนึ่ งเดื อ นครึ่ ง สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญหาดั ง กล่ า ว
มหาวิ ท ยาลัย ควรมี ช่ อ งทางโดยเปิ ดการเรี ย นการสอนเป็ นกรณี พิ เศษ หรื อ จัด ให้ มี
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรื ออาจให้เป็ นการบริ หารจัดการภายในสาขาวิชาเอง
มติ
๑. เห็นชอบให้ใช้ปฏิทินการศึกษารู ปแบบที่ ๓ เนื่องจากมีผลกระทบน้อยทั้งในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
และค่าใช้จ่ายแก่นิสิต
๒. รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล) รับไปศึกษา
ข้อมูลการใช้ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ก่อนประกาศใช้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุน
ค่ าใช้ จ่ายการศึกษาดูงานเป็ นหมู่คณะสํ าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ตามที่ หน่ วยงานต่ า ง ๆ มี ก ารขออนุ ญาตเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านเป็ นหมู่ ค ณ ะทั้ งใน
และต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเห็ นประโยชน์จากการศึกษาดู งานในลักษณะดังกล่าว
แต่การไปศึกษาดูงานเป็ นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลาสั้น อาจขาดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณี
เดินทางไปต่างประเทศเป็ นกลุ่มที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางเป็ นจํานวนมาก
อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายและการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย
ใน การป ระชุ ม ครั้ งที่ ๓ /๒ ๕ ๕ ๗ เมื่ อวั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒ ๕ ๕ ๗ จึ ง เสน อที่ ป ระชุ ม พิ จารณ า
(ร่ าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ เรื่ อง แนวทางการอนุ ม ั ติ แ ละสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการศึ ก ษาดู ง าน
เป็ นหมู่คณะสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๗

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การสร้ างประสบการณ์ ในต่ างประเทศยังคงมี ค วามสําคัญ เป็ นอย่างยิ่ง เสนอให้เพิ่ ม เติ ม
การทั ศ นศึ ก ษาเป็ นหมู่ ค ณ ะ โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะสนั บ สนุ นเวลาในการเดิ น ทาง
แต่ไม่สนับสนุ นค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขตามที่กาํ หนด เพื่อเปิ ดประสบการณ์ ให้บุคลากร
รุ่ นใหม่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ
๒. การทัศ นศึ ก ษาดู ง าน อาจสร้ า งความเหลื่ อ มลํ้า กั บ ส่ ว นงานที่ มี ร ายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น
แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะไม่ได้ส่งผลประโยชน์ต่อนิสิตเท่าที่ควร
๓. มหาวิทยาลัยควรกําหนดในข้อตกลงการปฏิบตั ิงานให้เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนตามข้อ ๑.๑
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
๔. หากส่ วนงานมีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาดูงาน จะต้องมีการตั้งงบประมาณล่วงหน้า
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงงบประมาณจะได้ ท ํา เฉพาะกรณี ที่ มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรม
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
๕. ปรับปรุ งข้อความใน (ร่ าง) ประกาศ ดังนี้
๑) ข้อ ๑.๒ เพิ่มเติมข้อความ “หรื อโครงการ” ดังนี้
- กรณี ศึกษาดูงานด้ านการบริ หาร ต้ องเป็ นโครงการที่ ตอบคําถามได้ ชัดเจนว่ า
ประสงค์ ให้ ผู้เข้ าร่ วมศึ ก ษาดู งานเกิ ด ความรู้ หรื อประสบการณ์ ใดเพื่ อ นํามา
ปรั บปรุ งการปฏิบัติงานหรื อโครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒) ตัดข้อความ คําว่า “จะ” ในข้อ ๑.๒ วรรค ๒
- ....หรื อมหาวิ ท ยาลัย อนุ มั ติ ใ นหลัก การให้ ดําเนิ น การไปก่ อ นแต่ ต้ อ งเสนอ
เอกสารตอบรั บการขอศึกษาดูงานให้ ครบถ้ วนก่ อนออกเดินทาง
มติ
๑. เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัยทัก ษิ ณ เรื่ อง แนวทางการอนุ ม ัติ และสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ าย
การศึกษาดูงานเป็ นหมู่คณะสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
๒. มอบรองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๘
๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่ าง) แผนปฏิบตั ิการ ๔ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่ อธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ชัย ชํานิ ) ได้เสนอสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ต่ อสภามหาวิ ทยาลัย ในการนี้ ที่ ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย มีขอ้ เสนอแนะให้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ หลักในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถวัดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลได้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่ งคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์ ที่มีความเป็ นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั
สร้างความเป็ นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบริ การวิชาการและการพัฒนาสังคม
พัฒนาระบบบริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวม

จํานวนตัวบ่ งชี้
๕ ตัวบ่งชี้
๓ ตัวบ่งชี้
๓ ตัวบ่งชี้
๔ ตัวบ่งชี้
๑๕ ตัวบ่ งชี้

จากสาระสํ าคัญ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
(ฉบับปรับปรุ ง ตุลาคม ๒๕๕๖) ประกอบกับการกําหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละยุทธศาสตร์ขา้ งต้น คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ประกอบด้วย อธิ การบดี รองอธิ การบดี และผูช้ ่ วยอธิ การบดี ร่ วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ จัดทําเป้ าหมายตัวบ่ งชี้ ข้ ึน
ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ และจั ด ทํ า (ร่ าง) แผนปฏิ บ ั ติ ก าร ๔ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕๕๗ – ๒๕๖๐)
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ซึ่ งมี แผนโครงการ/กิ จกรรมที่ เชื่ อมโยงและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์
ตัวบ่งชี้หลัก และเป้ าหมายตัวบ่งชี้ที่กาํ หนดไว้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิท ยาลัย ควรมี ระบบและข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย รองรั บ การบริ ห ารจัด การเกี่ ยวกับ
เรื่ อ งก ารจั ด ทํ า ห ลั ก สู ต รร่ ว ม กั บ ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าอื่ น (Joint Degree Program)
ทั้ งภายในประเทศและต่ า งประเทศ รวมทั้ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น (Seed Funds)
ของคู่ความร่ วมมือกับต่างประเทศ
๒. ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จะมี การถ่ายทอด
ไปยังส่ วนงาน/หน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ส่ วนงาน/หน่วยงาน สามารถเพิ่มเติมแผนงาน/กิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้

๙
๓. มหาวิทยาลัย ควรกําหนดนโยบายให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดทําเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) และหาแนวทางสนับสนุ นส่ วนงานนําร่ อง
ที่ ด ําเนิ น การดังกล่ าว ซึ่ งได้รับ คําชี้ แจงว่ าขณะนี้ ได้จ ัด ทําแผนสนับ สนุ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว
และจะมีการหารื อร่ วมกับคณะต่อไป
๔. การดํา เนิ น การจัด ทํา เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํา เนิ น การที่ เป็ นเลิ ศ (EdPEx)
ต้องสื่ อสารให้บุคลากรเข้าใจทั้งหน่ วยงาน ต้องมีกระบวนการคิด หากหน่ วยงานมี ขนาด
ใหญ่เกินไปและไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ชดั เจน อาจทําให้การดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
๕. เสนอให้เพิม่ หน่วยงานระดับสาขา จํานวน ๑ สาขาวิชา เป็ นหน่วยงานนําร่ องดําเนินกิจกรรม
EdPEx โดยสาขานั้นจะต้องเข้าใจการบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นอย่างดี เพราะ EdPEx เป็ นการ
บริ หารเชิงกลยุทธ์ที่จะต่อยอดถึงการประกันคุณภาพและการประเมินผล
๖. ปรับปรุ งการเขียนลําดับชื่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ให้ต่อเนื่องกัน
๗. มหาวิ ท ยาลัย ควรสร้ างที ม ที่ ป รึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ในเรื่ อ งการจัด ทําเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ขึ้นเอง โดยส่ งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการ
อบรมและศึกษาข้อมูลและกลับมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ
๑. เห็นชอบ (ร่ าง) แผนปฎิบตั ิการ ๔ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. มอบรองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่อง การจัดคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
อธิ การบดี หารื อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการจัดคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ผูเ้ ข้ามาศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมส่ งเสริ มให้คณาจารย์ได้พฒั นาประสิ ทธิ ภาพ ปรับกระบวนการเรี ยน
การสอน รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ไม่ เพี ย งแค่ จ ัด หลัก สู ตรให้ ดี เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ต ้อ ง
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอน เพื่ อ ให้ นิ สิ ตสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ ต าม
ความถนัดของตนเอง ควรจัดหลักสู ตรอบรมอาจารย์ เพื่อให้เกิ ดการจัดการเรี ยนการสอน
แนวใหม่ ให้ ส อดรั บ กับ บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งหากมหาวิ ท ยาลัย เป็ นผูน้ ํา ในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเป็ นจุดเด่นให้มีผสู ้ นใจเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น

๑๐
๒. มหาวิ ท ยาลัย ควรเร่ งปรั บ ปรุ งด้ า นกายภาพ เพื่ อ ให้ ผู ้เ ข้า มาศึ ก ษาได้ รั บ บริ การที่ ดี
ควรจัด อบรมในเรื่ องการจัด การเรี ยนการสอนแบบใหม่ ให้ แก่ คณาจารย์ รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีม าใช้ในการเรี ยนการสอนให้ ส อดคล้องกับ ปั จจุ บ ัน เพื่ อ สร้ างจุ ด เด่ น ให้ กับ
มหาวิทยาลัย
๓. สภาพห้องเรี ยนของมหาวิทยาลัยในปั จจุบนั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ซึ่ งแตกต่าง
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการจัดห้องเรี ยนและวิธีการสอนที่ หลากหลายเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นการสร้ างให้คณาจารย์
ภายในสาขาวิชามีความตื่นตัวในการพัฒนานิสิต
๔. การอบรมคณาจารย์โดยเชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้จะทําให้คณาจารย์เกิ ดการตื่นตัวในการ
พัฒ นานิ สิ ต ซึ่ งกิ จ กรรมดัง กล่ า วควรจัด ในช่ ว งปิ ดภาคการศึ ก ษา และควรมี น โยบาย
ภาคบังคับให้ทุกคนเข้าร่ วมกิ จกรรม เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ มีป ระโยชน์ และเชื่ อมโยง
ไปสู่ คุณภาพของนิสิต
๕. เสนอให้ใช้ระบบบริ หารทรั พยากรบุคคล เช่ น การต่อสัญญาจ้าง การกําหนดในข้อตกลง
ในการปฏิบตั ิงาน หรื อการให้คณาจารย์เสนอความต้องการของตนเอง เพื่อสร้างเงื่อนไขให้
คณาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
๖. กิ จกรรมบางเรื่ องอาจเป็ นกิ จกรรมภาคบังคับที่ ให้คณาจารย์เข้าร่ วม แต่อาจไม่จาํ เป็ นทุก
กิจกรรม ส่ วนกิ จกรรมใดนั้นให้นาํ มาหารื อต่อที่ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงพิจารณาต่อไป
๗. การจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์ ควรจัดที่วิทยาเขตพัทลุงบ้าง เพื่อให้คณาจารย์ ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
มติ

รับทราบ

๑๑
เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๔๐ น.

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

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

