รายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุ มสั ตบงกช อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุมภารกิจประสานงานส่ วนกลาง สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๘. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริ ฐ...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี )

๒
๑๓. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๔. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(พลโทมานิจ บุญโปร่ ง...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๕. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นายไพฑูรย์ ทองสม...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
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. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากบุคคล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๕ 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 มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
การประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อวันที่ ๒๑ มิ ถุ นายน ๒๕๕๗ มี มติ มอบ
อธิ การบดี ด าํ เนิ นการ และมอบนายสวัสดิ์ กฤตรั ชตนันท์ เป็ นที่ ปรึ กษา ในการพิ จ ารณาสร้ า งความปรองดอง
ตามที่ คณะผูบ้ ริ หารของประเทศได้พยายามสร้ างความปรองดองให้เกิ ดในทุ กบริ บททัว่ ประเทศ ดังแนวทาง
ต่อไปนี้
๑. การสร้างการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึงในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
๒. การสนองตอบนักศึกษาและประชาชนอย่างทันท่วงที
๓. การสดับรับฟังเหตุการณ์ภายนอกต่าง ๆ ทันต่อสถานการณ์บา้ นเมือง
๔. อื่น ๆ ตามพิจารณาเห็นสมควรของที่ประชุม
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่ อ วัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒ ๕ ๕ ๗ มี ม ติ เ ห็ น ชอบองค์ ป ระกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทบริ หารและอํานวยการ (อธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าฝ่ าย และหัวหน้างาน)
โดยมีองค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงาน และสมรรถนะและพฤติกรรม
การปฏิ บ ัติ ง าน นั้น ในการประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของหั ว หน้า ส่ ว นงานวิ ช าการ
และส่ ว นงานอื่ น เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มี ม ติ ให้นําประเด็น เกี่ ยวกับ การประเมิ น
สมรรถนะและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติ งาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานประจํา ปี ของพนักงานมหาวิ ท ยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาแลกเปลี่ยนร่ วมกันในการประชุม
ที่ประชุมคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในการนี้ อธิ การบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ผูบ้ ริ หาร
นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งเกณฑ์ให้สามารถดําเนินการในทางปฏิบตั ิที่ง่ายขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๔
๑.๑.๓ เรื่ อง ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของอธิ การบดี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มี ค วามคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านของอธิ ก ารบดี
ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การบริ หารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
๒. การบริ หารงานตามแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ แผนปฏิ บตั ิการ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ จุดเน้นและนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. จุดเด่น และ/หรื อ สิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข
๔. ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๓)
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่ องแจ้ งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่ องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรื่ อง การศึกษาเป็ นการสร้ างพลเมือง

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกับ เอกสาร
“การศึกษาเป็ นการสร้างพลเมือง” โดย อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ซึ่งเป็ นเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
เรื่ อง ทิ ศทางการศึกษาในอนาค และการเชื่ อมต่อวิชาการสู่ ชุมชน ในพิธีบนั ทึ กความร่ วมมื อระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และวิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปั ตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๑.๒ เรื่ อง การสร้ างเครื อข่ ายมหาวิทยาลัยเพื่อสั งคม
มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพัท ลุ ง ร่ ว มกับ จังหวัดพัท ลุ ง โดยการสนับ สนุ น
ทุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพภาคใต้ จะมีการดําเนิ นการทําวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัด
ซึ่ งจะเป็ นการสร้ า งเครื อข่ า ยมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ สั ง คม และจะมี ป ระเด็ น ที่ ต ้อ งปฏิ บ ั ติ ง านและขับ เคลื่ อ น
ในทิศทางการวิจยั และบริ การวิชาการ ทั้งนี้ จะมีเอกสารแจ้งให้ทราบต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่ องแจ้ งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑.๒.๒.๑ เรื่ อง The 1st Engagement Thailand Annual Conference
“University Engagement and Social Enterprise :
Experiences from the UK and Thailand”

การประชุ ม เครื อข่ า ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม เมื่ อวั น ที่
๒๘-๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ มีสาระในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม แนวคิด เป้ าหมายและรู ปแบบ สําหรับ
ประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการ EnT
๒) “ University Engagement : a case of University College London, UK” by
Analia Lemmo Charnalia, Director of Mapping for Change Project / Business
Manager, Social Enterprise UCL Business PLC, University College London
๓) พัน ธกิ จ สั ม พัน ธ์ ม หาวิ ท ยาลัย กับ สั ง คม กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
โดย รองศาสตราจารย์น ายแพทย์อ าํ นาจ อยู่สุ ข รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ก าร
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
๔) “ Industry Engagement and Social Enterprising : a case of Goodwill
Solutions, the UK” by Mr.Mike Britton, the Managing Director, Goodwill
Solutions, UK
๕) การดําเนิ นงานพันธกิจ สัมพันธ์กบั ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย : กรณี
ศึก ษาสหกิจ ศึก ษา โดย อาจารย์ ดร.กัณ ทิม า ศิริ จีร ะชัย รองอธิ การบดีฝ่ าย
พันธกิจสัมพันธ์กบั องค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๖) “ An International Perspective on University Engagement” By Prof.
Vicharn Panich, Chirman, Mahidol University Council

๖
๗) Panel discussion and presentation “ Institutional mechanisms and
management system for promoting and supporting the university
engagement mission”
Panelist :
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นริ นทร์ หิ รัญสุ ทธิ กุล ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์ ทัน ตแพทย์พ ีร ะ สิ ท ธิ อ าํ นวย รองอธิ ก ารบดีฝ่ าย
บริ หารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุ ณ อิส ระมาลัย ผู ช้ ่ว ยผู อ้ ํา นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
- ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์เ ฉลิม ชัย บุญ ยะลีพ รรณ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๘) “เสี ยงจากชุมชน” ดําเนิ นรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาส
พัฒนกิจ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขกรับเชิญ :
- นายถิรสิ น ใจปะ ตัวแทนทีมวิจยั ชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตพืชเศรษฐกิจอินทรี ย ์
อําเภอบ้านพร้าว
- นายแสงหล้า สุ ย ะราช ผู ใ้ หญ่บ า้ นหมู ่ที ่ ๗ บ้า นป่ าเก็ต ถี ่ ต.หนองผึ้ ง
อ.สารภี จ.เชีย งใหม่ นํา ปั ญ หาสู ่ ก ารขับ เคลื ่อ นนโยบายสาธารณะ :
ปั ญหาการจัดการขยะ
- อาจารย์อ นุ ก ูล ศิริ พ นั ธ์ ศรัท ธา ความเชื ่อ ประเพณี พิธี ก รรม กับ การ
อนุรักษ์โบราณสถานวัดปงสนุ ก ต.เวียงเหนื อ อ.เมือง จ.ลําปาง
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๓ เรื่ องแจ้ งจากผู้อาํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
๑.๒.๓.๑ เรื่ อง การลงนามความร่ วมมือทางด้ านการวิจยั และพัฒนา
(ด้ านยางพารา)
ตามที่ ค ณะเทคโนโลยีแ ละการพัฒ นาชุ ม ชน ร่ ว มกับ สถาบัน วิ จ ัยและพัฒ นา
ได้จัดโครงการความร่ วมมื อการวิจยั ด้านยางพารากับ สถาบันนานาชาติ เมื่ อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือด้านการวิจยั ยางพาราหรื อด้านอื่น ๆ และเปิ ดโอกาสให้กบั
มหาวิทยาลัยทักษิณในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกการวิจยั ด้านยางพาราในระดับนานาชาติ หน่ วยงานภายนอกที่เข้าร่ วม
ประกอบด้วย
๑. Heavea Research Platform in Partship (HRPP)
๒. Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le
Development (CIRAD)
๓. Institute of Research for Development (IRD)
ซึ่งผลการประชุมร่ วมกันในครั้งนั้น ได้จดั กิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้
๑. การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ : 2014 International Conference Rubber
เมื่ อ วัน ที่ ๒ ๘-๓๑ สิ งหาคม ๒ ๕๕๗ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง
ในงานวัน เกษตรแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ และมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละประสบการณ์
ด้านการวิจยั ยางพารา เปิ ดโอกาสการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านยางพาราและด้านอื่น รวมทั้งรับฟังแนวทาง
และโอกาสการพัฒนางานด้านยางพาราเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคประชาคมอาเซียน
๒. กิจกรรมการลงนามความร่ วมมือทางด้านการวิจยั และพัฒนา (ด้านยางพารา)
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิ ณ และ CIRAD เมื่ อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เพื่ อสร้ างความร่ วมมื อ และความ
เข้มแข็งด้านการวิจยั ยางพารา
ในการนี้ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นา เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีการขยายผลความร่ วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๓.๒ เรื่ อง แจ้ งค่า Thai Journal Impact Factors ประจําปี ๒๕๕๖
ของวารสารปาริชาต
ตามที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้รับทําหน้าที่ กองบรรณาธิ การวารสารปาริ ชาต
ซึ่ งเป็ นวารสารของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ จ ะลงตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จ ัย /วิ ช าการ ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์
ต่ อจากฝ่ ายวิชาการและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตั้งแต่ ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และได้เร่ งการออกพิ ม พ์
วารสารให้ ท ัน เวลา บัด นี้ วารสารฉบับ ดัง กล่ า วกํา ลัง ดํา เนิ น การเล่ ม ฉบับ ปี ที่ ๒๗/๒ (ตุ ล าคม ๒๕๕๗เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งเป็ นการจัดทําเล่มที่เป็ นปั จจุบนั แล้ว พร้อมนี้ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre : TCI) ได้ ป ระกาศค่ า ดั ช นี การอ้ า งอิ ง สารสาร (Impact Factors) ประจํา ปี ๒ ๕ ๕ ๖
ของวารสารปาริ ชาต เท่ ากับ ๐.๐๓๙ ซึ่ งเป็ นพัฒนาการที่ ดีและเป็ นฐานสําหรับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องต่ อไป
ในการนี้ สถาบัน วิ จัยและพัฒ นา เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบในการประชาสั ม พัน ธ์ ไปยังหน่ วยงาน บุ ค ลากร
หรื อบุคคลภายนอกให้ได้รับทราบ และร่ วมส่ งบทความลงตีพิมพ์ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓.๓ เรื่ อง การได้ รับคัดเลือกตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้ าตอบสนอง
ความต้ องการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่ องนวัตกรรมเพื่อสั งคม
และชุมชนของ สกว.

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งข้อเสนอโครงการบริ หารจัดการนํ้าแบบมีส่วนร่ วม
เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนลุ่ ม นํ้าอย่ า งยัง่ ยื น กรณี ศึ ก ษาคลองป่ าพะยอม – คลองท่ า แนะ จัง หวัด พัท ลุ ง
โดยมี รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อขอรั บงบประมาณสนับสนุ น
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในประเภททุนวิจยั มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
กลุ่มเรื่ องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุ มชน (ทุนวิจยั มหาวิทยาลัย) ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งผลปรากฎว่า โครงการวิจยั จาก
มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและได้รั บ คัด เลื อ ก เป็ น ๑ ใน ๙ โครงการ จากผู ้เสนอทั้ง หมด
๑๙ โครงการ สํ า หรั บ งบประมาณเป็ นลัก ษณะการร่ ว มทุ น (Co-funding) ระหว่ า ง สกว. และมหาวิ ท ยาลัย
ในสัดส่ วนหน่ วยงานละ ๒.๕ ล้านบาท สําหรับการเริ่ มดําเนิ นงานโครงการวิจยั ประมาณช่วงต้นปี งบประมาณ
๒๕๕๘ โดยในช่วงแรก สกว. จะร่ วมลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและค้นหาโจทย์วิจยั ภายในประเด็นที่กาํ หนดร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะต้องเรี ยนเชิญนักวิจยั ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่ วมเป็ นทีมวิจยั ด้วย

๙
ในการนี้ สถาบันวิจยั และพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์บุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อทราบต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่ อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ
และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ป ระชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผู บ้ ริ หารระดับ สู ง
ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ และได้ แ จ้ ง เวี ย นพิ จ ารณ ารั บ รองรายงาน
การประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องพิจารณา
๔.๑ เรื่ อง กรอบแนวคิดเบื้องต้ นเกีย่ วกับการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster)
ศูนย์ พฒ
ั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC)
ตามที่ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้มี ก ารปรั บ การจัด การการบริ ห ารกลุ่ ม บู ร ณาการวิ ช าการ
(Academic Cluster) ออกเป็ น 3 โครงการ ดังนี้
๑. โครงการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒. โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม
๓. โครงการศูนย์พทั ลุงศึกษา

๑๐
เพื่อให้การบริ หารจัดการกลุ่มบูรณาการวิชาการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการดํา เนิน โครงการ จึง มีค วามจํา เป็ น ต้อ งทํา ความเข้า ใจและรับ ฟั ง ข้อ เสนอแนะในการดํา เนิ น งาน
จากทุก ภาคส่ ว นที ่เกี ่ย วข้อ ง จึง ได้จ ดั ทํา กรอบแนวคิด เบื้ อ งต้น เกี ่ย วกับ การบริ ห ารกลุ ่ม บูร ณาการวิช าการ
(Academic Cluster) โครงการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC) ขึ้น
รองอธิ ก ารบดีฝ่ ายพ ฒั นาการศึก ษาและวิจ ยั เสนอที ่ป ระชุม เพื ่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น
กรอบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเปลี่ ยนแปลงองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ TDC เป็ น คณบดี ห รื อผูแ้ ทน โดยให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ระดับมหาวิทยาลัย และต้องทํางานเชิงรุ ก
๒. ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการอํานวยการ และมีคณะกรรมการย่อย
เพื่อการขับเคลื่อนการทํางานเชิงปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม
มติ
๑. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการศูนย์พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน TDC และคณะกรรมการกลุ่มย่อย สําหรับคณะกรรมการดําเนิ นงาน TDC ให้มีตวั แทน
ของคณะกรรมการกลุ่มย่อย ร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามความ
เหมาะสม
๔.๒ เรื่ อง พิจารณาแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุ ม สภาวิชาการ สมัยวิ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวัน พฤหัส บดี ที่ ๑๔ พฤศจิ กายน
๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๗ เรื่ อ ง พิ จารณาหาแนวทางให้นิสิตเข้าประเมิ นอาจารย์ผูส้ อนในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. ควรออกแบบระบบและแบบประเมินให้น่าสนใจ ข้อมูลมีประโยชน์ อํานวยความสะดวก
แก่ผเู ้ ข้าประเมิน
๒. เมื่อปรับปรุ งระบบและแบบประเมินแล้ว ควรมีการทดลองใช้ ๑ ภาคเรี ยน เพือ่ ประมวลผล
และให้มีการประกาศก่อนใช้มาตรการตามแนวทางที่ ๑

๑๑
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางที่ ๑ คือ “กําหนดให้แจ้งนิสิตหากไม่ประเมินอาจารย์ผสู ้ อน
ในแต่ละรายวิชา จะไม่สามารถดูระดับขั้นของรายวิชานั้น ๆ ในระบบสารสนเทศได้” โดยมอบรองอธิ การบดี
ฝ่ ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล) หารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องปรับปรุ งแบบประเมิน
ทั้งระบบและแบบสอบถามก่อนให้นิสิตเข้าใช้ระบบประเมินผูส้ อน ๑ ภาคเรี ยน ดูผลก่อนประกาศใช้มาตรการ
ตามแนวทางที่ ๑
ฝ่ ายวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา จึ งได้แ ต่ งตั้งคณะทํางานปรั บ ปรุ งแบบประเมิ น
การจัดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งการประเมินระบบการจัดการเรี ยน
การสอน ดังกล่ าว ทั้งนี้ การประเมิ นการจัดการเรี ยนการสอน เชื่ อ มโยงกับ ตัว บ่ งชี้ ของการประกันคุ ณ ภาพ
หลักสู ตรตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับความพึงพอใจของ
นิ สิต ปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั เสนอที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบแบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แบบประเมินไม่ควรมีเนื้อหามาก และซํ้าซ้อน
๒. ข้อ ๒ เพิ่มเติมข้อความเพือ่ ให้ผสู ้ อนต้องแสวงหาความรู ้ใหม่เพือ่ การเรี ยนการสอนของนิสิต
๓. ข้อ ๓ ควรเพิม่ เติมข้อความเพื่อให้ผสู ้ อนได้ปฏิบตั ิตามที่แจ้งด้วย
๔. ข้อ ๖ ปรับข้อความเพื่อให้ผสู ้ อนมีช่องทางและมีการให้คาํ ปรึ กษา
๕. ข้อ ๗ ควรเพิ่มสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้
๖. ข้อ ๑๐ เปลี่ ยนแปลงข้อ ความ เป็ น “ผู้ส อนได้ ชี้ให้ เห็ น ประโยชน์ ห รื อความสํ าคั ญ ของ
รายวิชาที่เรี ยน”
๗. ฝ่ ายวิช าการและประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ควรรวบรวมผลการประเมิ น ไปให้ส่ วนงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
๘. ควรมี การประเมิ นเนื้ อหาหลักสู ตร ความทันสมัย ความครอบคลุ มกับ วัตถุป ระสงค์ของ
เนื้อหารายวิชา ความสามารถของผูส้ อนในการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน รวมทั้งการ
ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
มติ
๑. เห็นชอบในหลักการ แบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. มอบรองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตาม
ความเหมาะสม

๑๒
๔.๓ เรื่ อง พิจารณา ร่ าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้ วย การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล
ของมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สร้ า งผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย มี ค วามคุ ้ม ค่ า และเป็ นธรรม และสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
ใน ม ห าวิ ท ยาลั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภ าพ โด ยยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ รรม แ ล ะ จรรยาวิ ช าชี พ
ในการนี้ ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ร่ า ง ข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๑๘ ข้อ (๕) และ (๖) ไม่ควรระบุขอ้ ความ “ตามความเห็นของแพทย์ ” เสนอให้ใช้คาํ ว่า
“ตามหลักเกณฑ์ ที่ กบม.กําหนด”
๒. ข้อ ๓๓ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
- ตัดข้อความในวรรคสี่ “อธิ การบดีมอี าํ นาจยับยัง้ การลาออกได้ ไม่ เกินเก้ าสิ บวัน”
- ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์
จะลงสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง เพื่ อ ไปเป็ นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย ได้เข้า รั บ การสมัค รการ
เลื อ กตั้ งใน ระดั บ การปกครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ทั้ งนี้ อาจใช้ ข ้ อ ความตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๓. ข้อ ๔๘ องค์ประกอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
- แก้ไขข้อความในข้อ ๔๘ ใหม่ ดังนี้
“ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย”
- เพิม่ องค์ประกอบให้มีรองอธิการบดี เป็ นกรรมการ
- ตัดข้อความในข้อ (๕) “ที่มิได้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารหรื อประเภทอํานวยการ”
- ควรมี บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ด้านการบริ ห ารงานบุ ค คล และต้อ งมี ห น้าที่ ท างการ
บริ หาร ร่ วมเป็ นกรรมการ เพื่ อ สามารถชี้ แจงข้ อ มู ล หรื อเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการได้

๑๓
มติ
๑. เห็ น ชอบในหลัก การ ร่ าง ข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. มอบผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรั พยากรบุ คคล พิจารณาปรับ ปรุ งตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๔ เรื่ อง พิจารณา ร่ าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้ วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริ หารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การบริ หารงานของมหาวิทยาลัยเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ประหยัด และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในการนี้ ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ร่ า ง ข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๑๘ แก้ไขข้อความ ดังนี้
เดิม
...หรื อเมื่อวาระการดํารงตําแหน่งของประธานสาขาวิชาเหลือน้อยกว่าสองเดือน...
เป็ น
...หรื อเมื่อวาระการดํารงตําแหน่งของประธานสาขาวิชาเหลือน้อยกว่าหกสิ บวัน...
๒. ข้อ ๓๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่ วนงานอื่น
- ไม่ มีกรรมการซึ่ งอธิ การบดี แต่ งตั้งจากบุ คคลภายในหรื อภายนอกมหาวิท ยาลัยตาม
คําแนะนําของที่ประชุมหัวหน้าส่ วนงาน กรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) และกรรมการ
ตาม (๓) เหมือนกับในข้อ ๒๔ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบ
บริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาส่ วนงานอย่างมาก
- เสนอเพิ่มเติม กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน ให้มีจาํ นวนไม่เกิ น ๒ ใน ๓ ของจํานวน
กรรมการโดยตําแหน่ ง และกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จํา นวนไม่ เกิ น ๓ คน
หากมีความจําเป็ นส่ วนงานอาจเสนออธิ การบดีแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วม
เป็ นกรรมการได้อีก ทั้งนี้ ให้พิจารณาจํานวนตามความเหมาะสม
- ควรปรับให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่ วนงานวิชาการด้วย

๑๔
๓. ข้อ ๓๔ การออกประกาศของส่ ว นงาน ให้ เป็ นอํา นาจของกรรมการประจํา ส่ ว นงาน
ในฐานะประธานกรรมการ และต้อ งระบุ ให้ ชัด ว่า มี เรื่ อ งใดบ้า งเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานดําเนิ นงานภายในส่ วนงาน เป็ นต้น หรื อ อาจปรับปรุ งข้อความว่า “พิ จารณาวาง
ระเบียบและออกประกาศที่ เป็ นการบริ หารภายในส่ วนงานนั้นเพื่ อการดําเนิ นงานภายใน
ส่ วนงาน หรื อเพื่อเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัย”
๔. ตัดข้อความ “ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
ส่ วนงาน
๕. ข้อ ๓๕ ให้ ป รั บ ปรุ ง ข้อ ความตามข้อ ๒๖ แห่ ง ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ว่ า ด้ว ย
การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ข้อ ๓๖ เพิ่มเติมข้อความ “ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
๗. เสนอให้หวั หน้าส่ วนงานอื่น มีฐานะเป็ นประธานกรรมการของคณะกรรมการประจําส่ วนงาน
เช่นเดียวกับส่ วนงานวิชาการ
มติ
๑. เห็ น ชอบในหลัก การ ร่ า ง ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ว่ า ด้ว ย การจัด ระบบบริ ห ารงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. มอบผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรั พยากรบุ คคล พิจารณาปรับ ปรุ งตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๕ เรื่ อง พิจารณา ร่ าง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗
ตามที่ ฝ่ ายแผนงาน ได้ ด ํา เนิ น การจัด ทํา ร่ าง แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ซึ่ งได้ปรับปรุ งจากการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่ วนงาน หัวหน้าฝ่ าย/งาน
และเจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนของหน่ ว ยงาน ตั้ งแต่ เ ดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้ น มา
ในการนี้ รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่ าง แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕)

๑๕
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. จุดยืนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ๑๐ ปี
- ข้อ ๑ ควรตัดข้อความ “ความเป็ นเลิ ศ” และให้นาํ ไประบุในข้อ ๖ และเขียนข้อความ
ในข้อ ๑ ให้ เชื่ อมโยงถึ งการเปิ ดสาขาวิช าให้ ค ลอบคลุ ม สาขาวิช าหลัก เพื่ อ ให้เป็ น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
- ข้อ ๑ ทักษะสากล อาจมุ่งเน้นโดยใช้ตน้ ทุนที่มหาวิทยาลัยมีอยูแ่ ล้ว เช่น ด้านศิลปวิทยาการ
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น
- ข้อ ๔ การจัดการศึกษาต่อเนื่ อง ควรเป็ นจุดยืนให้ทุกส่ วนงานต้องดําเนิ นการร่ วมกัน
ทั้งนี้ อาจปรับปรุ งข้อความเพื่อส่ งเสริ มให้ทุกส่ วนงานจัดการศึกษาต่อเนื่ อง และค่อย
กล่าวถึงวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- ข้อ ๖ เพิ่มการพัฒนาความเป็ นเลิศใน ๔ ด้านตามข้อ ๑
- ข้อ ๗ เสนอตัดข้อความ “การพึ่งพาตนเอง”
- ต้องระบุให้ชดั เจนว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเป็ นมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คมและชุมชน
ท้องถิ่นในภาคใต้ เพื่อให้เห็นสถานะทางสังคม
๒. เป้าหมายสู งสุ ด (Ultimate Goal)
- ข้อ ๑ เสนอแก้ไขข้อความเป็ น “มุ่งสร้ างบัณฑิตที่เป็ นคนดี มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และทักษะสากล สามารถนําศิลปวิทยาการไปรั บใช้ สังคม ร่ วมสร้ างสังคมแห่ งปั ญญา
และสันติสุขที่ยงั่ ยืน”
- ข้อ ๕ การกําหนดให้ มี ก ารจัด การคุ ณ ภาพทั่ว ทั้งองค์ก รตามเกณฑ์ร างวัล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ จะครอบคลุมทุกส่ วนงานหรื อไม่
๓. หน้ า ๕๐ กลยุท ธ์ ๔.๒ ข้อ (๕) ควรปรั บ ปรุ ง ข้อ ความ เป็ น “จั ด บริ การวิ ช าการ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของพี่น้องมุสลิม”
๔. หน้า ๗๑ กลยุทธ์ ๖.๓ แก้ไขข้อความในข้อ ๑ เป็ น “กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พรี คลินิก
(Preclinical Science)” และ “การจัดตั้งสาขาวิชาแพทยศาสตร์”
มติ
๑. เห็นชอบในหลักการ ร่ าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ
- ไม่มี -

๑๖
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

