สรุป การประชุม บุค ลากร ประจ าปี
ก่อ นเปิด ภาคการศึกษ าที่ 1/2556
วันพฤหัส บดีที่ 16 พฤษ ภาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หอประชุม ใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์แ ละบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุร ี
………………………………..

ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 158 คน
1. ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี
2. คณบดี 5 คณะวิชา
3. ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการศูนย์ฯ
4. หัวหน้าสาขาวิชา 14 สาขาวิชา
5. อาจารย์ประจา
6. อาจารย์พิเศษ
7. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
ลงทะเบีย น เวลา 08.30 – 09.00 น.
เปิดประชุม เวลา 09.00 น.
ช่ว งเช้า บรรยายพิเศษโดยอธิก ารบดี ที่ปรึก ษา และผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
ช่ว งแรก เวลา 09.00 - 10.30 เปิดประชุมโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี และบรรยายพิเศษ
เรื่อง“ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ในทศวรรษหน้า” โดย อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี
พร้อมแจกเอกสารประกอบการประชุมรวม 4 รายการ ได้แก่
1) เอกสาร power point สรุปการบรรยาย
2) เอกสาร ภาพรวมยุทธศาสตร์ประเทศและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับการเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ
3) เอกสาร บทบาทของระบบการศึกษาและการปฏิรู ปการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
4) เอกสาร ภาพรวมของการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพของประเทศไทย
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ช่ว งที่ 2 เวลา 10.45 - 12.15 บรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมนักศึกษาอย่างไร ก่อนไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร (มีรายละเอียด
ดังเอกสาร power point ประกอบการบรรยาย) แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ช่ว งบ่าย อภิปรายกลุ่ม/สรุปการดาเนิน งาน
ช่ว ง เวลา 13.00 - 14.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศ. เสนาะ ติเยาว์ พร้อมกับ ถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากร ผู้บริหาร และคณาจารย์ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเตรียมตัวในการการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ พร้อมแจกเอกสารประกอบการบรรยาย
คือ เอกสาร “วิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ช่ว งเวลา 14.45 – 16.30 น. อภิปรายกลุ่ม “ประเด็นเกี่ยวกับงานวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี”
โดย - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นาอภิปราย และผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย
- งานพัฒนานักศึกษา กิจกรรมต่างๆ โดย ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา รายงานภาพรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (คณะวิชาร่วมกับสโมสรนักศึกษา)
- งานประกันคุณภาพการศึกษา โดย อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา พร้อมกับแจ้งรายละเอียดและกาหนดการตรวจประเมินฯ (แจกรายละเอียดและกาหนดการ
ตรวจประเมินให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน) สาหรับรายละเอียดและกาหนดการในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และจะแจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้
ทราบต่อไป
- งานแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555 และ 2556 และงานบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา 2555และ 2556 โดย อาจารย์เกียรติคุณ จินตวร ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา
เกียรติคุณ จินตวร ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2555 ขึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการดาเนินงาน เป็นรูปเล่ม เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
สาหรับแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิช า
หน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และครอบคลุมตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการเรียนการสอน, การผลิต
บัณฑิต การวิจัย และ บริการวิชาการแก่สังคมตลอดจนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ โดยสานัก
วางแผนฯ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดโครงการ และกิจกรรม
ประมาณ 300 กว่าโครงการ (ตลอดปีการศึกษา 2556) ปรากฏดังเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
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โดยภาพรวมจะใช้งบประมาณ ประมาณ 67 ล้านบาท สาหรับในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 นี้
เข้าสู่ปีที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (2555-2559) แล้ว นับว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางก้าวไปสู่ความสาเร็จตามแผนที่มหาวิทยาลัย
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละปีการศึกษา
พร้อมนี้ อาจารย์เกียรติคุณ ได้นาเสนอรายละเอียดและสรุปการติดตาม การประเมินผล เรื่องการของ
การบริหารบริหารความเสี่ยงภาพรวมของคณะวิชา/หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมแจ้งคณะวิชา/
หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลความเสี่ยงให้รีบส่ง ทางผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยงจะได้นาไปรวบรวมจัดทาแผน
บริหารความความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป (สาหรับวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
- งานวิจัย โดย อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ผู้แทน ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนาได้นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยธนบุรี และของศูนย์การศึกษา ยังมี
ค่อนข้างน้อย และตามเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพ (เกณฑ์ใหม่) คณาจารย์ต้องเร่งทางานวิจัย
และต้องตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเร่งด่วน ที่ประชุมผู้บริหารได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาร่วมกับ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา ได้ติดตาม และกระตุ้นการทางานวิจัยของคณาจารย์ประจา ซึ่งมีหลายท่านที่
ทางานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาการทาวิจัย ให้คณาจารย์เร่งทางานวิจัยให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
- งานวิชาการ โดย ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ผู้แทน ผู้อานวยการสานักวิชาการ รายงานการดาเนินใน
ภาพรวมของงานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ พร้อมแจกเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- ระบบ E-Learning โดยอาจารย์เอนก นามขันธ์
อาจารย์อเนก นามขันธ์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้นาเสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การ
จั ด ท าสื่ อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ของคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยมีระบบและทรัพยากรพร้อ มอยู่ แ ล้ ว ส าหรั บ รองรั บ และพั ฒ นาด้ า นการเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความร่วมมือท่านคณบดี ทุกคณะ ได้กระตุ้นให้อาจารย์ ใ นคณะได้ ส ร้ า งสื่ อ การเรี ย นการ
สอนผ่านระบบ E-learning ให้มีจานวนมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลั ย ได้ ก าหนดให้ การเรี ย นการสอนผ่ า น
ระบบ E-learning เป็นอัตลักษณ์ข้อหนึ่ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ทางศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ ยิ น ดี ใ ห้
คาปรึกษาแก่อาจารย์ทุกท่าน
พร้อมสรุป สถิติคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่สร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning (ดังเอกสาร
ที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุ ก คนทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการ
พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในการศึกษาต่ อ โดยเฉพาะการศึ ก ษาในระดั บ
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ปริญญาเอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิ จ ารณาให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยต่อไป
ก่อนจบการอภิปรายกลุ่ม รองอธิการบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มทุ ก คน ได้
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. โดยรองอธิก ารบดีฝ่ายวิช าการ

ลงชื่อ……………………..…………………..ผู้บันทึ กสรุปการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ……………….…….…………….……….ผู้ ตรวจสรุปการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)

