รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี)
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๑๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๑๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)

๒
๑๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๑๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๑๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๐. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๘. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒ)ิ
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพยัต คงศรีแก้ว

นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่ อครบองค์ป ระชุ ม อธิการบดีในฐานะประธานที่ ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง การเพิ่มเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปี
การเพิ่ ม เงิน เดื อ นสํ าหรั บ ปี นี้ จ ะเชื่ อ มโยงกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
ตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน สั ด ส่ ว นร้อ ยละ ๗๐ (ผลสั ม ฤทธิ์ก ารดํ าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่ พันธกิจ) และสมรรถนะและพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน สัดส่วนร้อยละ ๓๐ (การปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ ) โดยแบ่งกลุ่มการเพิ่ม
เงินเดือน คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ หัวหน้าส่วนงานอื่น และหัวหน้าหน่วยงาน
บริหาร
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง โครงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น : การพัฒนาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายวิชาการ กําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : การพัฒนาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ที่กํากับดูแลงานด้านวิชาการ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
และเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวข้องกับการรับนิสิต
การพัฒนาหลักสูตร การปฏิรูปการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน เช่ น การติ ด ตั้ ง กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพในห้ อ งเรี ย นและเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
และการกลั่นกรองคุณภาพข้อสอบ เป็นต้น
มติ

รับทราบ

๔
๑.๑.๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึกษา ได้จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาดังกล่าวส่งให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงานแล้วนั้น ประธานขอให้ผู้บริหารนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
มติ

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นางอุ ทั ย วรรณ จั น ทรโชติ หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ในฐานะเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดังนี้
๑.๒.๑.๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์และคํานวณค่าเสื่อมราคา
ในระบบบัญชีสามมิติ
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ และการคํานวณค่าเสื่อมราคาใน
ระบบบัญ ชีสามมิติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาในระบบบัญชีสามมิติ โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าวและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงเวลาที่กําหนดแต่ละเดือน จึงขอให้หัวหน้าส่วนงาน
และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ได้กํากับดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑.๒.๒.๑ เรือ่ ง การประชาสัมพันธ์โครงการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภารกิ จ รั บ นิ สิ ต ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ โครงการรั บ นิ สิ ต
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้

๕
๑) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่
๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒) จัดนิทรรศการ “งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ ๑๒
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๙ ระหว่ า งวั น ที่ ๘-๙ กั น ยายน ๒ ๕ ๕ ๙
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๓) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่
๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๒ เรือ่ ง สรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอน : หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ ได้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน :
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งร่วมรับฟังแนวทางดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใช้ในการพั ฒนาการเรียนการสอนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้สรุปข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒)
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า จะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด
ประสิทธิผลสําหรับการเรียนการสอนแบบ active learning ในห้องเรียนขนาดใหญ่
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๓ เรือ่ ง ร่าง รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

ตามที ่ภ ารกิจ ประชุม สภาวิช าการ ฝ่า ยวิช าการ ได้จ ัด ประชุม สภาวิช าการ
สมัย สามัญ ครั้งที ่ ๙/๒๕๕๙ เมื ่อ วัน พุธที ่ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ นั้น ฝ่า ยวิช าการ จึงแจ้งรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อที่ประชุมทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๒.๔ เรือ่ ง สรุปผลการดําเนินการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโครงการต่าง ๆ สรุปผลการดําเนินการ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. โครงการที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว จํานวน ๓ โครงการ
๒. โครงการที่อยู่ในระหว่างยืนยันสิทธิ์ จํานวน ๑ โครงการ หมดเขตยืนยันสิท ธิ์
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือ โครงการโควตาโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
๓. โครงการที่กําลังดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก จํานวน ๙ โครงการ
๔. โครงการที่รอเปิดรับสมัคร จํานวน ๑๑ โครงการ
พร้อมนี้ ได้เสนอข้ อมูลการรับ นิสิตใหม่ ระดับ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ปีการศึ ก ษา
๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิทยาเขต/คณะ
วิทยาเขตสงขลา
- คณะศึกษาศาสตร์

๑
แผนรับ

จํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
A

B

C

๒ รวม

๓ จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก
โครงการโควตา
๑๔ จังหวัดภาคใต้

๒+๓
รวม

ร้อยละต่อ
จํานวนรับ

๒,๒๑๐
๕๐๐

-

-

๓๘๓
๑๙๐

๓๘๓
๑๙๐

๑๔๒
๒๕

๕๒๕
๒๑๕

๒๓.๗๖
๔๓

-

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

๔๖๐

-

-

๘๕

๘๕

๒๖

๑๑๑

๒๔.๑๓

-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๖๔๕

-

-

๘๑

๘๑

๓๔

๑๑๕

๑๗.๘๓

-

คณะศิลปกรรมศาสตร์

๒๐๕

-

-

๖

๖

๑๐

๑๖

๗.๘

-

คณะนิติศาสตร์

๔๐๐

-

-

๒๑

๒๑

๔๗

๖๘

๑๗

๑,๐๕๐
๑๒๐

๙
-

๔๖ ๑๘๙
- ๒๖

๒๔๔
๒๖

๖๖
-

๓๑๐
๒๖

๒๙.๕๒
๒๑.๖๗

๔๖ ๑๘

๖๕

๒

๖๗

๓๗.๒๒

๖๙

๑๘

๘๗

๓๔.๘

วิทยาเขตพัทลุง
- คณะนิติศาสตร์
-

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

๑๘๐

๑

-

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

๒๕๐

๔

-

-

คณะวิทยาศาสตร์

๔๖๐

๔

-

๘๐

๘๔

๔๖

๑๓๐

๒๘.๒๖

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๐

-

-

-

-

-

-

๐

๓,๒๖๐

๙

๖๒๗

๒๐๘

๘๓๕

๒๕.๖๑

รวมทั้ง ๒ วิทยาเขต

๔๖ ๕๗๒

หมายเหตุ
A โครงการโควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
B โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ ๑
C โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๔)
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑.๒.๓.๑ เรื่อง วาระการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
การประชุ ม คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ได้พิจารณาวาระการประชุมที่สําคัญ ดังนี้
๑. การเปลี่ยนชื่อที่ประชุมเป็น “สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย”
(ส ค ว ท .) “ Science Deans Council of Thailand (SDCT) แ ล ะ ร่ าง
ธรรมนูญสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
๒. การพิจารณาร่าง Proposal โครงการปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการโดย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๑.๒.๔.๑ เรื่อง การเสนอโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ขอให้มหาวิทยาลัย
สมาชิ ก เครือ ข่ ายพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิท ยาลั ย กั บ สั งคม เสนอเนื้ อ หาหรือ กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น หรื อ
มี ส่ วนร่วมในโครงการตามแนวพระราชดําริ ฯ หากผ่ านการคั ดเลือ กจะมีก ารเผยแพร่เป็ น วีดิ ทั ศ น์ เสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๒ เรื่อง การเสนอผลงานพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมเพือ่ ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ

คณ าจารย์ ส ามารถนํ า ผลงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ และมหาวิทยาลัยทักษิณจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการพันธกิจ
สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม (Engagement Thailand) และจะมี ก ารนํ า เสนอคณะกรรมการนโยบายและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาต่อไป
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๔.๓ เรื่อง การประชุมหารือแนวทางในการเตรียมการรองรับการพัฒนา
ความเป็นนานาชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมหารือแนวทางในการเตรียมการรองรับการพัฒนาความ
เป็นนานาชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมดังกล่าว ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มาระดมสมองในการเตรียมการเพื่ อการขับเคลื่อนสู่สากล ซึ่งจะมีการจัดทํ ายุทธศาสตร์การพั ฒ นา
เพื่อเตรียมตัวสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๔ เรื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพการประชุม 4th UNINET
Workshop

มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จะรั บ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม 4th UNINET Workshop
ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔.๕ เรื่อง การร่วมจัดปาฐกถาพิเศษ Part of the 6th ASEAN Event Series
“Bridges-Dialogues Toward a Culture of Peace”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เชิญมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดปาฐกถาพิเศษ
Part of the 6th ASEAN Event Series “Bridges-Dialogues Toward a Culture of Peace” โดยองค์ ป าฐก
ในครั้งนี้ คือ Prof. Robert F. Engle III ผู้ได้รับรางวัล 2003 Nobel Laureate for Economic ในวันจันทร์ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
มติ

รับทราบ

๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจั ด ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ า นวยการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ และได้ แ จ้ งเวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การกําหนดชื่อปริญญาในใบปริญญาบัตร
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๔.๒๔.๐๐/๒๔๐๙ เรื่อง ขอหารือชื่อปริญญาจากคณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา และบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๔.๒๓.๐๐/๔๗๐๒ เรื่อง แจ้งข้อสังเกตชื่อปริญญาและสาขาวิชาในปริญญาบัตร
จากคณะวิทยาศาสตร์ โดยประเด็นสาระเนื่องจากชื่อปริญญาที่ระบุในใบปริญญาบัตร ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ.๒
ของหลักสู ตร นายทะเบี ย นมหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอที่ ประชุม พิ จารณาการกําหนดชื่อ ปริญ ญาในใบปริญ ญาบัต ร
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า การเขี ย นชื่ อ ปริ ญ ญาและสาขาวิ ช า ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ควรจะต้องมีความสอดคล้องกัน
มติ
๑. เห็ น ชอบให้ ระบุชื่อ ปริญ ญาในปกปริญ ญาบัตรแก่บั ณ ฑิ ตที่ สํ าเร็จการศึกษาในปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘
คงเดิม
๒. มอบนายทะเบี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป และนํามาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

๑๐
๔.๒ เรื่อง พิจารณา ร่าง กรอบคิดและแนวทางการปฏิรูประบบและกลไกการสนับสนุน
การบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิท ยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสําคัญ กับการบริการวิชาการ
แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี
และเป็ น ที่ พึ่ งทางวิชาการของชุม ชนและสั งคม รวมถึงการให้ โอกาสบุ คลากรและนิ สิตได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จริงผ่าน
โครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ให้เปล่าหรือหารายได้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารระดับสูงต่างให้การสนับสนุน และกําหนดเป็นแผน
ยุท ธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยทั กษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดบริการ
วิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาใน
ภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ รวมถึงมีความสอดคล้องกับบริบทการพั ฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป อธิการบดีจึงกําหนดให้เร่งการ
ปฏิรูประบบบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผ่านมา ดังนั้น จึงต้อง
กําหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจน และสร้างแนวทางบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ร่าง กรอบคิดและแนวทางการปฏิรูประบบและกลไกการสนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การบริ ก ารวิ ช าการที่ ร ะบุ ใ นข้ อ ๒.๒.๒
อาจไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งการกํ าหนดนิ ย ามในข้ อ ๑.๒ เรื่อ งโครงการบริ ก ารวิ ช าการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ ของมหาวิท ยาลัย (University Branding) ดังนั้น จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
หัวข้อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
๒. ควรเพิ่มข้อมูลให้เห็นถึงผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งการกําหนดกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ต้องการ
๓. ระบบและกลไกของการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดจะต้องมีแผน ซึ่งในแผนจะต้องแสดงให้
เห็นถึงเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีสัดส่วนงบประมาณในแต่ละโครงการ
ซึ่งจะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

๑๑
๔. งานบริการวิชาการ ควรสร้างระบบและกลไกให้ สามารถนํ าเอาการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
ในปัจจุบันมาบูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และจะต้องเชื่อมโยงกับกับทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก เป็นต้น
๕. โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ควรเชื่อมโยงถึงแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
มติ
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณานําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
๒. มอบคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก และงานบริการวิชาการ นํากรอบคิดและแนวทางการปฏิรูป
ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณไปสื่อสารสู่บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หารือความชัดเจนเกี่ยวกับการกระบวนการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์ โดยหารือว่าอาจารย์จะไปทดสอบเองหรือไม่ กําหนดเวลาการออกหลักเกณฑ์
จากศูนย์ภาษา และความเชื่อมโยงกับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าขณะนี้ทางศูนย์ภาษาอยู่
ในระหว่างการจัดทํา TSU TEP และการกําหนดการเทียบเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
มติ

รับทราบ

๑๒
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

