รายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุ มสัตบงกช อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี )
๑๓. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)

ประธาน

๒
๑๔. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์วิทยา ขาวขจร...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๕. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ ง)
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๑๗. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๑๙. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)
๒๐. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๒๑. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๒๒. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
๒. นางฉัตรปวีณ์ รู ปประดิษฐ์

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นักวิชาการ ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

๓
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่ อครบองค์ประชุ ม อธิ การบดี ในฐานะประธานที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่ องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่ อง การมอบหมายให้ รองอธิการบดีปฏิบัตหิ น้ าทีแ่ ทน
ขณะนี้ เป็ นช่ ว งเปิ ดภาคการศึ ก ษา มี ห ลายหน่ ว ยงานจัด กิ จ กรรมเป็ นจํา นวนมาก
บางครั้งอธิ การบดีไม่สามารถเข้าร่ วมในบางกิจกรรมได้ แต่จะมอบหมายให้รองอธิ การบดีที่เกี่ยวข้องไปปฏิ บตั ิ
หน้าที่แทน ยกเว้นเป็ นกิจกรรมเชิงนโยบายหรื อร่ วมต้อนรับผูท้ รงคุณวุฒิ
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่ อง การจัดทํารายละเอียดทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับ สํานักงาน ก.พ. โดยฝ่ ายนักเรี ยนทุนฯ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ จะดําเนิ นการจัดทําประกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อรับทุ น
รั ฐ บาลกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ไปศึ ก ษาวิ ช า ณ ต่ า งประเทศ ประจําปี ๒๕๕๘ ระดับ ปริ ญ ญาตรี -โท-เอก
(ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ าตอน ปลาย) ซึ่ งมห าวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ รั บ การจั ด ส รรทุ น จํ า นวน ๒ ทุ น
ในการนี้ จึ งขอให้หัวหน้าส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องจัดทํารายละเอี ยดทุ นที่ ป ระสงค์จะให้จัดทําประกาศรั บ สมัค ร
ในปี ๒๕๕๘ และจัดทํารายละเอียดแนวทางการศึกษาของทุนตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบ
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกสมัครทุ น และส่ งสํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้ดาํ เนินการประกาศรับสมัคร ประจําปี ๒๕๕๘ ต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่ อง การสร้ างจุดเน้ นของมหาวิทยาลัย

การจัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย จะต้อ งมี ก ารกํา หนดเป้ า หมายในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเพือ่ สร้างชื่อเสี ยงภายใน ๑๐ ปี ดังนั้น จึงขอให้คณะดําเนินการสํารวจและกําหนดจุดเน้นที่สร้างความ
มีชื่อเสี ยงขององค์กร ก่อนนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่ องแจ้ งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่ องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
๑.๒.๑.๑ เรื่ อง ขอความร่ วมมือส่ งบทความในการส่ งบทความวิชาการ
TSU-AFBE 2014
มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ร่ วมกั บ Asian Forum on Business Education (AFBE)
จั ด การป ระชุ ม วิ ช าการน าน าชาติ TSU-AFBE 2014 “Management and Business Education in a Rapidly
Changing Environment” ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุ งเทพฯ ดังนั้น จึงเชิญชวน
และขอความร่ ว มมื อ ในการส่ ง บทความในการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ TSU-AFBE 2014 โดยมี เนื้ อ หา
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้
- การจัดการด้านธุรกิจการศึกษา
- การจัดการในด้านต่ างๆทุ กสาขา เช่ น การจัดการทางธุ รกิ จ การจัดการทาง
สังคม การจัดการทางสุ ขภาวะ การจัดการทางสิ่ งแวดล้อม การจัดการทาง
การเกษตร การจัดการทางพลังงาน เป็ นต้น
- การจัดการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
ผูส้ นใจสามารถส่ งบทคัดย่อตามรู ปแบบของ AFBE Journal(http://www.afbe.biz/main)
ไปที่ Prof. Brian Sheehan (e-mail : brain.sheehan9@gmail.com) ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และส่ งเรื่ องเต็ม
ภายใน ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๗ บทความที่ นาํ เสนอจะคัดเลื อกไปตี พิ มพ์ใน AFBE Journal สํา หรั บรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการประชุมดูขอ้ มูลได้จาก url:bkk.umdc.tsu.ac.th/tsuc2014/
อัตราค่าลงทะเบียน (กองทุนวิจยั จะสนับสนุ นค่าลงทะเบียนสําหรับนิ สิตและบุคลากร
ที่นาํ เสนอบทความในการประชุม)
- บุคคลทัว่ ไป
๓,๐๐๐ บาท
- นิสิต

๑๕๐๐ บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๒ เรื่ องแจ้ งจากคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๑.๒.๒.๑ เรื่ อง การจัดงานวันเกษตรแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชิญชวนผูบ้ ริ หารร่ วมงานวันเกษตร
แห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ ซึ่ งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ จะเสด็จทรง
เปิ ดงานในวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. สําหรับพิธีเปิ ดจะมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน ๕ ส่ วน ดังนี้
๑. ผูบ้ ริ หารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใช้สญ
ั ลักษณ์โบว์สีทอง)
๒. ผูบ้ ริ หารจากจังหวัดพัทลุง (ใช้สญ
ั ลักษณ์โบว์สีเหลือง)
๓. ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ใช้สญ
ั ลักษณ์โบว์สีฟ้า)
๔. เกษตรกร จํานวน ๕๐๐ คน (ใช้สญ
ั ลักษณ์โบว์สีเขียว)
๕. สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร (ใช้สญ
ั ลักษณ์โบว์สีแดง)
ขณะนี้ ได้เตรี ยมความพร้ อ มของฝ่ ายต่ าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ว มี การจัดนิ ท รรศการ
จากหน่ วยงานภายในและภายนอก การฉายพระรู ปร่ วมกับคณะกรรมการจัดงาน จะมี ๓ ชุ ด คือ ผูบ้ ริ หารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํา นวน ๑๔ คน ผูบ้ ริ ห ารของจังหวัดพัท ลุ ง จํา นวน ๖ คน และผูบ้ ริ ห ารของ
มหาวิ ท ยาลัยทัก ษิ ณ จํานวน ๑๔ คน ซึ่ งคณะเทคโนโลยีแ ละการพัฒ นาชุ ม ชน จะแจ้งรายชื่ อ ผูบ้ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง การแต่ งกายให้แต่งชุ ดปกติ ขาว ส่ วนผูบ้ ริ หารที่ ไม่ ได้ร่วมฉายพระรู ป สามารถใส่ ชุดสู ท
มหาวิทยาลัยได้
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่ องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
๑.๒.๓.๑ เรื่ อง กิจกรรมวิชาการเปิ ดโลกการศึกษา

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบตั ิหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง เชิ ญชวนมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิ จกรรมวิชาการ
เปิ ดโลกการศึ ก ษา ระหว่ า งวัน ที่ ๑๑-๑๓ กั น ยายน ๒ ๕ ๕๗ ซึ่ งกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ได้ ม อบหมายให้
มหาวิท ยาลัยทักษิ ณ ประสานการจัดกิ จกรรม เรื่ อง การยกระดับ คุ ณ ภาพทางการศึ กษาด้วยการใช้ภู มิปัญ ญา
ท้องถิ่นสู่ การพัฒนานวัตกรรม ซึ่ งขณะนี้ ได้มีการประชุมเตรี ยมการในระดับหนึ่ งแล้ว และมีการเสนอชื่อผูแ้ ทน
ของมหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นกรรมการ และขอความอนุ เคราะห์ให้คณะร่ วมจัดกิ จกรรมทางวิชาการ เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่ งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ จะประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป
มติ

รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่ อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ
และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ป ระชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผู บ้ ริ หารระดับ สู ง
ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้ แ จ้ ง เวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม โดยการปรับแก้
ให้มีถอ้ ยคําที่เหมาะสม ไม่ได้มีผลต่อมติการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ดาํ เนินการแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องพิจารณา
๔.๑ เรื่ อง พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการการบริ การวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้นาํ ผลการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณา
และประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มประเภท
โครงการพิเศษตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย จํานวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรแฟร์ จงั หวัดพัทลุง
ครั้ งที่ ๑๑ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการทักษิ ณ วิ ช าการมหาวิ ท ยาลัยทักษิ ณ วิท ยาเขตพัท ลุ ง
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ครั้ งที่ ๒๕
ประจําปี ๒๕๕๘ โครงการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ผลงานวิจยั สู่ สาธารณะ : โครงการเผยแพร่
และนําเสนอผลงานวิจยั บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ (Thailand Research Expo 2015) และโครงการ
ทัก ษิ ณ วิ ช าการ ๕๘ เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ทบทวนการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการดัง กล่ า ว
ในการนี้ จึ งเสนอพิ จารณาทบทวนการสนับ สนุ น งบประมาณกลุ่ มประเภทโครงการพิ เศษตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๗
เนื่องจากการของบประมาณสนับสนุนโครงการบริ การวิชาการที่ผา่ นมา เป็ นการของบประมาณ
แต่ละโครงการแยกกัน ไม่เป็ นระบบเดียว จึงขอให้พิจารณาทบทวนการดําเนินการอีกครั้งตามแบบอย่างโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ซึ่ งโครงการลัก ษณะดัง กล่ า ว จะสามารถตอบสนองความต้ อ งการของมหาวิ ท ยาลัย ได้ห ลายด้า น เช่ น
การดําเนินงานตามการบริ หารจัดการกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster) การตอบสนองตามโครงการพระราชดําริ
เป็ นต้น และสามารถร่ วมดําเนินการได้หลายส่ วนงาน
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั เสนอที่ ประชุ มเพื่อทราบการดําเนิ นงานโครงการ
อนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็ น
โครงการที่ มีคณะกรรมการดําเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปธรรม มีหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
โรงเรี ยน โดยมี ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริ ญญาพงษ์ เจริ ญทรัพย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิ ท ยาลัย ได้เริ่ มต้น การดําเนิ น งานที่ อ าจแตกต่ างจากหน่ วยงานอื่ น การดําเนิ น การ
ที่ผ่านมามีการจัดทําโปรแกรมรวบรวมพันธุ์ไม้ พร้อมระบุพิกดั และสามารถสื บค้นได้ทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นองค์ความรู ้ที่ทุกคณะ สามารถเข้ามาช่วยดําเนินการได้ ซึ่งต่อไปจะมีการ
กรอกข้อมูลการวิจยั เข้าในในระบบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังเป็ นแหล่งอนุรักษ์การปลูก
ต้ น ไม้ พ ระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี คื อ
ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ จํานวน ๑,๒๐๐ ต้น
๒. ควรมี หน่ วยงานหลักรั บผิดชอบในการใช้โปรแกรมรวบรวมพันธุ์ไม้ และมี การแบ่ งงาน
ให้ เป็ นระบบ ทั้งนี้ อาจเชิ ญ ชวนชุ ม ชน โรงเรี ยน องค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บล มาร่ วมได้
หากระบบมี ขอ้ มู ลที่ สมบู รณ์ จะเป็ นแหล่งความรู ้และเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งของจังหวัด
พัทลุง
๓. มหาวิท ยาลัย ควรเริ่ มต้นตรวจสอบทุ นที่ ตนเองมี อ ยู่ว่ามี มากขนาดไหน โดยอาศัยความ
ชัดเจนเชิ งนโยบายที่ จะเน้นการทํางานให้มีความชัดเจนมากขึ้ น และสามารถทําให้เป็ น
รู ป ธรรมในเชิ งบริ การวิชาการ รวมทั้ง ควรมี ห้องปฏิ บตั ิ การทั้งเชิ งวิจัยและการเรี ยนการ
สอนทั้งของอาจารย์และนิสิต
๔. การดําเนิ นงานด้านบริ การวิชาการในอดี ต อาจดําเนิ นการแบบกระจัดกระจาย ขาดความ
ลุ่มลึ กอย่างเด่ นชัด หากมหาวิทยาลัยมี นโยบายที่ ชดั เจน จะสามารถทําให้การดําเนิ นงาน
เกิดความคล่องตัวและเป็ นไปตามทิศทางที่กาํ หนด

๘
มติ
ให้ถอนวาระดังกล่ าวออกไปก่ อน และให้มาพิ จารณาทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณการบริ การ
วิ ช าการเพื่ อ ใช้ง บประมาณให้ เกิ ด ประโยชน์ ม ากขึ้ น โดยการสนับ สนุ น ในลัก ษณะโครงการชุ ด (Package)
ใช้การบริ หารจัดการเชิ งพื้นที่ (Area Based) เพื่อให้เกิดผลในการบริ การวิชาการ จากนั้นให้จดั กลุ่มย่อยพิจารณา
อีกครั้ง
๔.๒ เรื่ อง การพัฒนาและบ่ มเพาะค่ านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยอธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ ) ได้กาํ หนดค่านิ ยม
หลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ THAKSIN
T : Trustworthiness
(ความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจ)
H : Holistic conception
(การสร้างแนวคิดแบบองค์รวม)
A : Altruism
(การคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่ วนรวมและประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น)
K : Knowledge – based approach (การคิดและทําบนฐานความรู ้)
S : Self – sufficiency
(การพึ่งพาตนเองบนหลักความพอเพียง)
I : Indigenous development
(การพัฒนาจากภายใน)
N : Network and cooperation (เครื อข่ายและความร่ วมมือ)
เนื่ องจาก ค่ านิ ยมหลัก เป็ นสิ่ งที่ บุคลากรทุ กคนในองค์กรต้องให้ความสําคัญ และมี ความเชื่ อ
ร่ ว มกัน ว่ า จะสามารถพัฒ นาองค์ก รให้ เจริ ญ ก้าวหน้ า บรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละเป้ า หมายที่ ก าํ หนด ค่ า นิ ย มหลัก
จะช่วยให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็ น “วัฒนธรรมองค์กร”
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรมี ส่วนร่ วมในการ
กําหนดค่านิ ยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ ) ได้ขอยกเลิก ค่านิ ยมหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ งท่านได้กาํ หนดไว้ช่วงการสรรหาอธิ การบดี ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) จึงเสนอแนวทางการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิ ยมหลัก (Core Value)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)

๙
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กระบวนการได้ค่านิ ยมหลัก (Core Value) มี หลายวิธี การวิเคราะห์ในระดับ มหาวิทยาลัย
จะดํา เนิ น การอย่า งไร และส่ ว นงานจะเข้าใจความหมายของค่ า นิ ย มหลัก (Core Value)
ตรงกันหรื อไม่ เมื่อจัดส่ งหนังสื อให้ส่วนงานดําเนินการ ควรให้ความหมายของค่านิยมหลักด้วย
๒. การเริ่ มต้นจัดทําค่านิยมหลัก (Core Value) สามารถดําเนินการจากบนลงล่างได้ เพื่อเป็ นการ
เริ่ มต้ น ให้ เห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่น ในการบริ หารและการขับ เคลื่ อ นองค์ ก รจากผู ้บ ริ หาร
และจะนําไปสู่ การระดมความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อไป
๓. ควรมี ค ณะทํา งาน เพื่ อ นํ า ค่ า นิ ย มของแต่ ล ะส่ วนงานมาสั ง เคราะห์ เป็ นค่ า นิ ย มของ
มหาวิทยาลัย
๔. อาจใช้กระบวนการวิ จัยไปวิเคราะห์ และเสนอให้ท างส่ ว นงานเป็ นผูว้ ิ พ ากษ์ว่ามี ค วาม
คิดเห็นอย่างไรกับคณะทํางานค่านิยมหลัก (Core Value)
๕. ควรให้นิสิตได้มีส่วนร่ วมในการเสนอค่านิยมหลักด้วย
๖. มหาวิทยาลัยอาจนําวิธีการ AIC Methodology (Appreciation – Influence – Control) มาใช้
ในกระบวนการหาค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นิยมใช้กนั ทัว่ โลก
๗. ควรมีคณะทํางานหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนนําเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
มติ
๑. เห็ นชอบ ให้หัวหน้าส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ดําเนิ นการตามแนวทางการพัฒ นาและบ่ มเพาะค่ านิ ยมหลัก
(Core Value) มหาวิท ยาลัยทักษิ ณ ข้อ ๑ โดยร่ วมกําหนดคําสําคัญ (keyword) ที่ ควรอยู่ในค่า นิ ยม
หลักมหาวิท ยาลัยทัก ษิ ณ จํานวนไม่ เกิ น ๓ คํา/หน่ วยงาน พร้ อ มคําจํากัด ความ หรื อ คํา อธิ บ าย
และจัดส่ งให้ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗
๒. มอบรองอธิ การบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ก รและทรั พ ยากรบุ คคล อธิ บ ายความหมายของค่ านิ ยมหลัก
ในหนังสื อที่จดั ส่ งถึงคณะ ฝ่ าย งาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ
- ไม่มี -

๑๐
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

