สารจากคณะกรรมการบริหาร
ฉบับที่ 1 /2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
สวัสดีครับ สาหรับสารจากคณะกรรมการบริหารฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 1ของปี 2557 หลังจากช่วงวันหยุด
ยาวของเทศกาลสงกรานต์ พวกเราทุกคนได้ชุ่มฉ่าใจและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้ว เราก็คงได้เตรียมพร้อมสาหรับ
การเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเปิดภาค 1/2557 ในวันที่ 10
สิงหาคม 2557

นโยบายสาคัญทีท่ ่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผูร้ ับใบอนุญาต เน้นย้าในที่ประชุมคณบดี
ผู้อานวยการ วาระพิเศษ (เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557) มีดังนี้
1. เรื่องการติดตามและมอบหมายงานให้งานบรรลุผลสาเร็จ
2. ความมีระเบียบวินัย
3. ความมีน้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
4. ความเสียสละ การให้ความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานต่างๆ
5. การบริหารด้วยหลักคุณธรรม
6. การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา
7. การได้รับความศรัธทาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ท่านยังฝากให้พวกเราได้อ่านพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และของ
สมเด็จพระเทพฯ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเสียสละ ความทุ่มเท ในการทางาน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง ดังนั้นบุคลากรของ ม.หาดใหญ่ควรนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานและการดาเนินชีวิต
ในปัจจุบัน

เมื่ อ วัน ที่ 9 เมษายน 2557 ม.หาดใหญ่
ของเราจัดกิจกรรมสาคัญ คือ วันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโอกาสครบรอบ 17 ปี มีการ
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีพิธีสงฆ์ และพิธี
รดน้าขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อการ
ทางานและการดาเนินชีวิต ช่วงกลางวันก็มีการเลี้ยง
อาหารบุคลากรทุกคน งานนี้นอกจากอิ่มบุญ อิ่มอก
อิ่มใจแล้วยังอิ่มแปล้ด้วยครับ

เ มื่ อ วั น ที่ 2 7 - 2 8 เ ม ษ า ย น 2 5 5 7
ดร. วิ ท วั ส ดิ ษ ยะศริ น สั ต ยารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินทางเยือนสาธารณสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อหารือความร่ว มมือทางวิช าการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ NGUYEN TAT
THANH UNIVERSITY และ DONG AN
POLYTECHNIC ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณสังคมนิยม
เวียดนาม สาหรั บความร่ วมมือทางการศึกษา อาทิ
การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผลงาน
วิ ช าการและการวิ จั ย ตลอดจนความร่ ว มมื อ ด้ า น
การเรียนการสอน ซึ่งส่งผลดีต่อนักศึกษาของทั้งสอง
สถาบั น เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย นที่
กาลังจะมาถึงในปี 2558 นี้

มหาวิ ท ยาลั ย ขอแสด งความยิ น ดี กั บ
นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ และนายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดทาฐานข้อมูลระบบท่อน้าและหั ว
ดับเพลิง เพื่อระงั บเหตุอัคคี ภัย บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์และไอโอเอส กรณีศึกษา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณยนุช รุธิรโก
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
เป็น ข่ าวดี ที่สร้า งความภาคภูมิ ใจให้ กับมหาวิท ยาลั ย
หาดใหญ่เป็นประจาทุกปี ยอดเยี่ยมมาก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่
จั ด ตั้ ง “โครงการจั ด ตั้ ง วงดุ ริ ย างค์ ฟี ล ฮาร์ โ มนิ ก แห่ ง นคร
หาดใหญ่ (Hatyai Philharmonic Orchestra) ” เป็นการ
สร้างศูนย์กลางทางวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ ในภาคใต้ ทั้งนี้
เพื่ อเป็น ศูน ย์ร วมของผู้ที่ มีใ จรัก ในด้า นดนตรี ตลอดจนเป็ น
แหล่งรวบรวมของผู้ ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีในนคร
หาดใหญ่ โดยจะเน้นการสร้างเยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ นอกจากนี้
เป็น การยกระดับกิจ กรรมทางดนตรีแ ละการศึ กษาทางด้า น
ดนตรีในภาคใต้ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับนครหาดใหญ่และจังหวัด
สงขลามากยิ่งขึ้น

ในปีการศึกษา 2556 แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 5 ปี ช่วงนี้จึงมีการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปีการศึกษา 2557 – 2561) สาหรับแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินการและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
2557 เป็นช่วงการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2557 ใน
ระดับหน่วยงาน ขอให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ เพื่อให้การทางานของพวกเราบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป

ในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพภาพการศึกษา (SAR) เรามีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประจาปีการศึกษา 2556 ให้กับคณะกรรมการ
ประจาคณะ ศูนย์ สานัก ขอให้ทุกคนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานและจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพรอบ 3 ซึ่งจะมีการตรวจในระดับ
หน่วยงานช่วงเดือน มิถุนายน 2557 และในระดับมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2557 นอกจากเราจะเตรียม
สาหรับการตรวจประเมินฯ รอบ 3 แล้ว เรายังมีการจัดทาแผนการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 ด้วย
ซึ่งมีการดาเนินการไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และจะมีการติดตามผลแผนการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกคนจะต้องเข้าสอบเพื่อวัดระดับความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะมีการจัดโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และสาหรับผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กาหนดมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย ขอให้บุคลากรทุกคนติดตาม
ข่าวการประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรม โครงการต่างๆ ได้ทางระบบ iOffice ต่อไป

“ อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ” เรื่องสาคัญและใกล้ตัวเรามากที่สดุ
ทุกคนควรให้ความสาคัญกับเรื่องนี้นะครับ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับบุคลากรทุก
คนที่มีอายุงาน 1 ปี ขึน้ ไป อย่าลืมไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพกันนะครับ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นี้ มีการ
จัดโครงการกีฬาบุคลากร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทาให้เกิดความสามัคคีและความ
สนุกสนาน ขอให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ”

ด้วยความห่วงใย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

