รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๖.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)

๒
๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจติ ร)
๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน)
๑๗. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒ)ิ
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ...รักษาการแทน)
๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๒๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา)
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง)
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๒. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

๓
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายศุภโชค ชินพงศ์
๒. นายภูริพล สุวลักษณ์
๓. นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข
๔. นางสาวนิภาพร ไฝขาว
๕. นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
๖. นายวุฒิพร เรืองเนียม

หัวหน้าสํานักงานสํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร์

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 มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สํานักพระราชวัง ได้แจ้งกําหนดวันที่มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๙.๐๐ น.
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕

จังหวัดสงขลา จัดการเแข่งขันกีฬ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ระหว่างวัน ที่
๒๐ – ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ โดยจะมี เจ้ าหน้ าที่ แ ละนั ก กี ฬ าจากจั งหวั ด ต่ าง ๆ มาพั ก ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วิ ท ยาเขตสงขลา ณ หอพั ก ปาริ ช าต ๓ และอาคาร ๑๕ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ทั้ ง นี้ ในช่ ว งวั น ดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
๑.๒.๑.๑ เรื่อง แจ้งผลการรับนิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รมาตั้ ง แต่ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐
โดยได้ ดํ า เนิ น การเปิ ด รั บ สมั ค รไปแล้ ว จํ า นวน ๔๓ โครงการ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จํ า นวน ๓๘ โครงการ
และกํ าลังดํ าเนิ น การ จํานวน ๖ โครงการ ซึ่งมีผู้ ยืน ยัน สิท ธิ์ทั้ งหมด จํานวน ๒,๒๐๕ คน (ข้ อมู ล ณ วัน ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังนี้
คณะ

แผนรับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ๔ ปี (สงขลา)
คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ๔ ปี (สงขลา)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ภาคปกติ เทียบ ๔ ปี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ เทียบ ๔ ปี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคสมทบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตสงขลา
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
รวมการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร้อยละการ
ยืนยันสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์
ต่อแผนรับ

จํานวนรับ
Admissions

จํานวนรับ
ตรงที่กําลัง
ดําเนินการ

รวมจํานวนรับที่
กําลังดําเนินการ

๖๓๕
๕๐๐
๒๐๕
๔๐๐
๑๕๐
๔๖๐

๑๙๙
๓๐๕
๑๓๔
๒๙๑
๓๗
๑๖๙

๓๑.๓๔
๖๑.๐๐
๖๕.๓๗
๗๒.๗๕
๒๔.๖๗
๓๖.๗๔

๓๕๕
๑๘๖
๐
๑๕๐
๐
๒๘๕

๒๑๐
๙๔
๙๕
๓๐
๑๐๐
๙๐

๕๖๕
๒๘๐
๙๕
๑๘๐
๑๐๐
๓๗๕

๑๘๐

๒๗๗

๑๕๓.๘๙

๐

๑๐

๑๐

๓๓๐

๒๙๖

๘๙.๗๐

๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๖๐
๑๘๐
๒๕๐
๑๒๐
๕๐
๘๐
๒,๘๖๐
๑,๑๔๐
๔,๐๐๐

๑๘๗
๑๓๑
๑๑๙
๓๑
๑๑
๑๘
๑,๗๐๘
๔๙๗
๒,๒๐๕

๔๐.๖๕
๗๒.๗๘
๔๗.๖๐
๒๕.๘๓
๒๒.๐๐
๒๒.๕๐
๕๙.๗๒
๔๓.๖๐
๕๕.๑๒๕

๓๑๙
๑๘๐
๑๘๘
๗๕
๐
๘๐
๙๗๖
๘๔๒
๑,๘๑๘

๒๒๕
๑๒๐
๗๐
๔๕
๐
๑๒๐
๗๒๙
๕๘๐
๑,๓๐๙

๕๔๔
๓๐๐
๒๕๘
๑๒๐
๐
๒๐๐
๑,๗๐๕
๑๔๒๒
๓,๑๒๗

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)

๕
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรหาวิธีการที่ทําให้นิสิตอยู่กับมหาวิทยาลัย และออกระหว่างภาคการศึกษาให้น้อยที่สุด
๒. สาเหตุที่ทําให้นักเรียนมาเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยน้อย อาจเนื่องจากการเปิดภาคการศึกษา
ช้ากว่าที่อื่น ความนิยมเลือกเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น บางหลักสูตรยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ไม่แล้วเสร็จ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเรียน ขาดความมั่นใจในการเลือกเข้า
ศึกษา เป็นต้น
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง สรุปจํานวนนิสิตสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
และผลการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา
นานาชาติ

สหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ผ สมผสานทฤษฎี จ ากการเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยให้นิสิตจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
ฝึกปฏิบัติงานโดยเปรียบเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลจากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึ ก ษาเป็ น ระยะ ๆ ซึ่ ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบสหกิ จ ศึ ก ษานี้ ได้ รั บ ความนิ ย มจากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
มหาวิท ยาลัยทั ก ษิ ณ เป็ น มหาวิท ยาลัย หนึ่ งที่ เล็งเห็ นความสําคัญ ของการศึ กษา
ด้วยการเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ ต รง จึงได้ จั ดการเรียนการสอนในรูป แบบสหกิ จศึ ก ษาขึ้ น ในหลั ก สู ตรต่ าง ๆ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จํานวน ๔๒๑ คน
๑๗ สาขาวิชา และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จํานวน ๒๕ คน
ทั้งนี้ โครงการสหกิจศึกษาได้กําหนดให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องทําโครงงาน
สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จึ งได้ จัดให้ มี การประกวดโครงงานสหกิ จศึ กษาขึ้น ในวัน ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด จํานวน ๕๗ โครงงาน ประกอบด้วย
๑. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น มีนิสิตส่งโครงงานเข้าประกวด
จํานวน ๗ โครงงาน
๒. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนิสิตส่งโครงงานเข้าประกวด
จํานวน ๑๔ โครงงาน
๓. ประเภทนวัตกรรม มีนิสิตส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด จํานวน ๔ โครงงาน

๖
๔. ประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ มีนิสิตส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวด จํานวน ๓๒ โครงงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรสร้างแรงจูงใจให้นิสิตในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เนื่องจากนิสิตที่ไปสหกิจศึกษา
ต้องมีการลงทุนสูง
๒. ควรเชื่อมความสัมพันธ์กับภาคเอกชน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาได้ง่ายขึ้น
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๓ เรื่อง การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE
International Conference 2018 (The 21st AFBE 2018)

วิท ยาลัยนานาชาติ กําหนดจัด งานประชุม วิชาการระดับ นานาชาติ TSU-AFBE
International Conference 2018 (The 21st AFBE 2018) ภ าย ใต้ หั วข้ อ Creativity and Innovation
for Smart Society and Sustainable Development ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเก็ต
เกรซแลนด์ รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา จั ง หวั ด ภู เก็ ต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น เวที ในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ
ระดั บ นานาชาติ ใ ห้ แ ก่ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
และต่างประเทศได้นําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนนรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกันตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsu.ac.th และ www.thaksinuni.org
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรเชิญมหาวิทยาลัยในเครือข่าย IMT-GT
UNINET เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๑.๒.๒.๑ เรื่อง IMT-GT University Network (UNINET)
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสมาชิกเครือข่าย IMT-GT University Network
(Uninet) ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย มาเลเซี ย และอิ น โดนี เซี ย นั้ น
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกพยายามผลักดันให้เครือข่ายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็งและ
มีกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยประชุมเครือข่าย และจัดทํา IMT-GT University Network Strategic
Action Plan 2 0 1 7 -2 0 2 1 ระ ห ว่ างวั น ที่ ๒ ๓ -๒ ๔ พ ฤ ษ ภ าค ม ๒ ๕ ๖ ๐ ณ Syiah Kuala University
ประเทศอินโดนีเซีย นั้น ซึ่งการรวมตัวครั้งใหม่ของเครือข่ายมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกรวมถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๒ เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา

ตามที่จังหวัดพัทลุงร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน
รวมถึ งภาพอนาคตของจั งหวั ด พั ท ลุ ง ผ่ านฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชุ ด นิ ท รรศการที่ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ต่ า งๆ
และกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้วิทยาลัยภู มิปัญ ญาชุมชนเป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย เพื่อให้เกิด
การบู รณาการวิ ช าการข้ ามศาสตร์นั้ น การดํ าเนิ น การในช่ วงที่ ผ่ านมา มุ่ งเน้ น การบู ร ณาการในหลายรูป แบบ
หลายระดับ ประกอบด้วย
๑. การบู ร ณ าการการทํ า งานโดยการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาควิ ช าการ
ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน
๒. การบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) ที่มุ่งเน้นให้
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสามารถนําเสนอเนื้ อหาทางวิชาการได้อย่างอิส ระ
ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระและการตอบสนองต่อโจทย์ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง
๓. การบู ร ณารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการทั้ ง การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะ
ของการเรีย นการสอน (Teaching) ผ่ านฐานการเรี ย นรู้ภ ายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ด้ ว ยตนเอง (self-learning) ผ่ านฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของศูนย์พัทลุงศึกษา และการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Dialog)

๘
ผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
๑. เพื่ อ รวบรวม วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ งในระดั บ มหภาคและจุ ล ภาค
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
๒. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลพัทลุงศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต
และประเพณี วัฒ นธรรมของจังหวัดพั ท ลุง สําหรับนักเรียน นักศึ กษา บุ คลากร
ตลอดจนเยาวชนและผู้สนใจใฝ่รู้
๓. เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวิ ช าการที่ จ ะใช้ ใ นการต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุงที่สนองตอบนโยบายระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
๔. เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากลด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ อันจะสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดพัทลุง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าขอให้ส่งสําเนาแจ้งฝ่ายแผนงาน และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปด้วย
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๓ เรื่อง การจัดทํา ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ขณะนี้จะมีการจัดทํา ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) โดยกําหนดจัดในส่วนของภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย
จะสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๔ เรื่อง การเขียนโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัม พั นธ์ ได้ เข้ าร่วมจัดทํ าแผนกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเขียนโครงการดังกล่าวจะสอดรับกับการตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัย สามารถจัดทําโครงการเสนอผ่านคลินิกเทคโนโลยีได้หลายโครงการ หรือโครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
มติ

รับทราบ

๙
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง การเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา (Site Visit)
เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการส่งเสริม
หน่วยจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Technology Licensing Office : TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการส่งเสริม
ห น่ วยจั ด ก ารท รั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ าและถ่ า ยท อดเท ค โน โลยี (Technology Licensing Office : TLO)
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน ๑๓ สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มสถาบันระดับ Early Stage โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
MOU เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ชาการและวิ จั ย พร้ อมด้ วยผู้ บริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บริ หารคณะ และบุ คลากรสถาบั นวิ จั ย
และพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคุณสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้ท รงคุณ วุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา (Site Visit)
เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ TLO มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และนอกจากนี้ ทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา ยังได้ร่วมหารือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาให้ สอดรับกับ
การพัฒนางานวิจัยในอนาคตและแนวทางการสร้างงานวิจัยไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ภาคธุรกิจในลําดับต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๑.๒.๔.๑ เรื่อง โครงการเกษตรสัมพันธ์ ๓ มหาวิทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์
“Agri-Relationship of ASEAN Universities Network” เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท กําหนดจัดระหว่างวันที่
๑๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พื้ น ที่ วิ ท ยาลั ย ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชน และมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง
โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จํานวน ๗ มหาวิทยาลัย และนิสิตเข้าร่วม จํานวน ๑๐๐ คน ดังนี้
๑. Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia จํานวน ๔๕ คน
๒. Syiah Kuala University, Indonesia จํานวน ๕ คน
๓. Universitas Muria Kudus, Indonesia จํานวน ๕ คน
๔. Kindai University (Nara Campus), Japan จํานวน ๕ คน

๑๐
๕. Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo), Japan
จํานวน ๕ คน
๖. Panyapiwat Institute of Management, Thailand จํานวน ๕ คน
๗. Thaksin University, Thailand จํานวน ๓๐ คน
ทั้งนี้ ลักษณะกิจกรรมที่จัด แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้
๑. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพืช สัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารและเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะสัมพันธ์ทางด้านเกษตร
๓. กิจกรรมการผูกจิตมิตรสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
๑.๒.๕.๑ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้บริหาร
(EIS : Executive Information System)

สํ านั ก คอมพิ วเตอร์ ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศผู้ บ ริห าร (EIS) เพื่ อ นํ าข้ อ มู ล
สารสนเทศต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารนํามาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อนํามากําหนดนโยบาย
วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕.๒ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบ TSU MOOC
(Massive Open Online Course)

สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ พั ฒ นาระบบ TSU MOOC (Massive Open Online
Course) ซึ่ งเป็นนวัตกรรมใหม่ ของวงการศึก ษา โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถรองรับผู้เรียนได้จํานวนมาก ขณะนี้ สํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒)
มติ

รับทราบ

๑๑
๑.๒.๕.๓ เรือ่ ง การลงนามความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding)
เมื่อวันพุ ธที่ ๗ มิถุน ายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป็ น ประธานพิ ธีล งนามความร่วมมื อ (Memorandum of Understanding) ในโครงการ
น วั ต ก รรม ก ารพั ฒ น าส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ า เพื่ อ ส ร้ า งค วาม ได้ เป รี ย บ ใน เชิ งก ารแ ข่ งขั น บ น เวที โล ก
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จํากัด โดยคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และบริษัท แพคกอน จํากัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้
การลงนามความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจํานงร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย
ในการจัดตั้งโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือใน ๘ โครงการ ดังนี้
๑) การจัดการ “ผูเ้ ชี่ยวชาญ” ร่วมสอนในวิชาต่างๆ แบบ Remote Teaching
๒) การจัดตั้ง “หลักสูตรฝึกงาน” หรือ Corporate University
๓) การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ “Startup” ผ่าน CAT Techno Farm
๔) การให้บริการ eEducation Platform เพื่อรองรับการให้บริการการเรียน
การสอนผ่านออนไลน์
๕) การให้บริการพัฒนาโครงข่าย และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University
๖) การให้บริการจัดตั้ง “ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ไอที และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์”
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
๗) การให้บริการ Contents และ Software เพื่อการศึกษา
๘) การสร้างรายได้เสริมให้กับสถาบัน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๓)
มติ

รับทราบ

๑๒
๑.๒.๖ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๖.๑ เรื่อง ฐานข้อมูลสถิตินิสิต
ด้วยงานทะเบียน วิทยาเขตสงขลาได้พัฒนาระบบเพื่อรวมรวบข้อมูลการคงอยู่
ของนิสิต เพื่อให้ส่วนงานวิชาการนําไปเป็นข้อมูลประกอบการบริหารและติดตามข้อมูลนิสิต และประกอบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ C.๑ การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
ในประเด็นการคงอยู่ของนิสิต ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) หากมีนิสิตย้ายเข้าหรือออก
ระบบจะคํานวณอัตโนมัติ
๒. ข้อมูลนําเสนอตามปีที่นิสิตเข้าศึกษา ดังนั้น การสรุปข้อมูลต้องเปิดดูเป็น
รายปีตามที่ต้องการ
ทั้งนี้ เนื่องจากระบบเพิ่งพัฒนาปีแรก รูปแบบการนําเสนอข้อมูลอาจจะยังไม่
ตอบสนองผู้ใช้งานทั้งหมด ผู้พัฒนาระบบจะพัฒนาต่อในอนาคต เช่น การแสดงสถิติปีการศึกษาปัจจุบัน จําแนกตาม
ชั้นปี การจําแนกประเภทของผู้พ้นสภาพในกลุ่มไม่ชําระค่าเทอมที่มีรายละเอียดกว่านี้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๖.๒ เรือ่ ง ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา
๒๕๕๙ (ผูส้ ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘)

ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการติดตามสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘) ผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
(http://www.employ.mua.go.th) ของ สกอ. เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการรายงาน
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในตัวบ่งชี้ที่ C.๒ การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิ ช าชี พ นั้ น การสํ ารวจกํ าหนดเป้ าหมายการตอบแบบสอบถาม ร้อ ยละ ๗๐ ของผู้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า
๑. ผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา
๒๕๕๘ ในภาพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๙.๑๘ และมีงานทํา
ร้อยละ ๖๖.๖๔
- ระดับปริญญาตรี ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๘๖.๖๓
มีงานทําร้อยละ ๖๕.๘๓
- ระดับปริญญาโท ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖๘.๙๓
มีงานทําร้อยละ ๘๑.๔๓

๑๓
-

๒.

ระดับปริญญาเอก ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๐๐
มีงานทําร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร พบว่า มีบางหลักสูตรที่ผลการสํารวจ
ยังไม่ครบร้อยละ ๗๐ ซึ่งฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึกษาได้แจ้งส่วนงาน
วิชาการเพื่อติดตามข้อมูลแล้ว

๓.

เปรียบเทียบข้อมูลตัวบ่ งชี้ที่ C.๒ การได้งานทําของบัณ ฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (เฉพาะระดับปริญญาตรี) ย้อนหลัง ๕ ปี
ปี การศึก ษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า มี แ นวโน้ ม ที่ ลดลง โดยปี การศึก ษา
๒๕๕๕ จํ า นวนร้ อ ยละ ๘๐.๖๔ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ จํ า นวนร้ อ ยละ
๗๘.๙๐ ปี การศึ กษา ๒๕๕๗ จํานวนร้อ ยละ ๗๒.๓๒ และปี การศึกษา
๒๕๕๘ จํานวนร้อยละ ๘๖.๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๖๕.๘๓

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรที่มีจํานวนบัณฑิตได้งานทําน้อย
อาจต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดจั ด ประชุม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้บ ริห ารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจัน ทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิ จารณารับ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. หน้าที่ ๑๐
บรรทัดที่ ๒๙ – ๓๐
เดิม
มติ มอบคณบดีสํารวจความสนใจของคณาจารย์ด้านการสอนและด้านการวิจัย และเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมต่อไป

๑๔
เป็น
มติ มอบคณบดีสํารวจหรือหารือร่วมกับคณาจารย์ในคณะถึงรูปแบบในการกําหนดความสนใจ
ภาระงานของคณาจารย์ โดยอาจกําหนดสัดส่วนประเภทภาระงาน (Track) เช่น สายเน้น
สอนและสายเน้นวิจัย หรือการกําหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่ําให้ยืดหยุ่น และเสนอความ
คิดเห็นเพื่อเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมต่อไป
๒. หน้าที่ ๑๒
บรรทัดที่ ๑๗
เดิม มีการจํากัดทั้งคน
เป็น มีการแบ่งสังกัดทั้งคน
มติ

รับรองโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณาการจัดโครงการสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี ๒๕๖๐
สื บเนื่ องจากที่ ประชุ มคณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้ บริหารระดั บสู ง ในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรจัดปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ เพื่อเป็นการให้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน และที่ประชุมมีมติมอบหมายฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคลจัดโครงการดังกล่าว นั้น
ฝ่ า ยบริ ห ารและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจการจั ด โครงการดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ในประเด็ นการเข้ าร่วมและความต้องการรับ ทราบข้ อมู ล เรื่องการบริห ารงานวิชาการ การบริห ารการเงิน และ
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยหลังจากครบกําหนดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ได้ประสานและติดตามการแจ้งเข้าร่วมโครงการของผู้บริหารแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกหลายท่านไม่ส่งแบบสํารวจกลับ จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
อธิการบดี /รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งเดิม
และยังไม่ครบวาระ
รวม

๑๓

คน
๕

ร้อยละ
๓๘.๔๖

คน
๕

ร้อยละ
๓๘.๔๖

คน
-

ร้อยละ
-

ไม่ส่ง
แบบสํารวจ
กลับ
คน ร้อยละ
๘ ๖๑.๕๓

๓๐
๒๕

๔
๗

๑๓.๓๓
๒๘.๐๐

๒
๔

๖.๖๖
๑๖.๐๐

๒
๓

๖.๖๖
๑๒.๐๐

๒๖
๑๘

๘๖.๖๖
๗๒.๐๐

๖๘

๑๖

๒๔.๐๐

๑๑

๑๖.๑๗

๕

๗.๓๕

๕๒

๗๖.๐๐

จํานวน
(คน)

ส่งแบบตอบรับ
กลับ

เข้าร่วมได้

ไม่สามารถ
เข้าร่วม

๑๕
มติ มอบฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรัพ ยากรบุ ค คล สํ ารวจการเข้ าร่ว มโครงการจากผู้ บ ริห ารอี ก ครั้ ง
โดยกําหนดรูปแบบประชุมให้น่าสนใจและเกิดสัมฤทธิผล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีทจี่ ะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบ มาถอดองค์ความรู้ ขยายผล และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณ ภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามระบบ CUPT QA
และกรรมการมีข้อเสนอแนะเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Area For Improvement) ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน ให้มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี นั้น ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้
กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งกําหนดกระบวนการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อย่างไรก็ตามจากการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้หลายปีที่ผ่านมา และจากการติดตามผล
การดําเนิ นงานรอบ ๙ เดือน พบว่ายังไม่สามารถคั ดเลือกแนวปฏิบัติที่ ดี ตามจุดแข็ง จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการโดยเน้นชุมชนเป็นฐาน เพื่อมาถอดองค์ความรู้ ขยายผล และนําไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อร่วมกําหนด/คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่กระบวนการถอดองค์ความรู้ ขยายผล นําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า ควรจั ด กิ จ กรรม KM Day เพื่ อ สร้ า งความตื่ น ตั ว
สร้างบรรยากาศให้ เกิดการเรียนรู้และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ งนี้ จะต้องให้ผู้บริหารหรือบุ คลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
มติ เห็นควรให้มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และรวมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานที่เหมือนหรือสอดคล้องกัน
โดยส่งเสริมให้มีโอกาสในการพูดคุย และกําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

๑๖
๔.๒ เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ตามที่ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น เนื่องด้วยมีกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางบริหารและ
กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งบริหาร อันเป็นเหตุให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังนี้
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี) กรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ข้ อ ๓๒ (๘) ซึ่ ง เป็ น กรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นงานวิ ช าการซึ่ ง ได้ ร บการเสนอชื่ อ
จากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน โดยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากพ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
(หัวหน้าส่วนงานวิชาการ)
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณแทนตําแหน่ง
ที่ว่างลงตามองค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๓๒ (๘) ซึ่งเป็นกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน
อนึ่ ง หากที่ ป ระชุ ม มี ม ติ แ ละเสนอชื่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานวิ ช าการ คื อ คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์
(ซึ่งปัจจุบันผู้ดํารงตําแหน่ง คือ รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค) ซึ่งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ลําดับที่ ๗
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
จะมีผลให้รองศาสตราจารย์กรกช ทองขะโชค ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณก่อนครบวาระไปด้วย
เนื่องจากเป็นบุคคลเดียวกัน และต้องมอบคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
จรรยาบรรณแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๓๒ (๗) ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่มีคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ ที่ ประชุ มมีมติเลือก คณบดีคณะนิ ติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์กรกช ทองขะโชค) เป็ นกรรมการ
จรรยาบรรณ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

๑๗
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

