รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.10 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ)
2. ศาสตราจารย์อานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
8. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
11. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
12. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
17. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
18. นางสาววทินา จันทร์นวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
5. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม....ปฏิบัตหิ น้าที่แทน)
9. นางรัชรี ตุดเกื้อ
10. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กล่าวเปิด
การประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2560
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จ
พระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทน
พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์
ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติ
ของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มี มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ลาดับที่
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 3.1 เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธา
จารย์ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 1 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. เห็นชอบการเสนอชื่อ พระครูประยุตธรรมธัช เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและผลงาน เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์
ประจาปี พ.ศ. 2562
2. เสนอให้มหาวิทยาลัยมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร แด่ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์ โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และให้เชิดชูเกียรติในงานฉลองดุษฎีบัณฑิต
กิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป
2 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในประเด็นต่าง ๆ ตามเสนอ 1 คน
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ผลการดาเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2562

1. แจ้งมติแก่ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
2. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2562
วาระที่ 4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
เทคโนโลยีเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักสูตรใหม่ วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
พ.ศ. 2563
2. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 10 ข้อ
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
มติ ที่ประชุม
17 สิงหาคม 2562
1. เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ลาดับที่

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
เทคโนโลยีเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
2. มอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ผลการดาเนินงาน
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วาระที่ 4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จานวน 2 หลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตรตามเสนอ
และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2562
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วาระที่ 4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงแผนการรับนิสิต จานวน 1 หลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นจานวน
รับนิสิต จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
2. ดาเนินการปรับแผนรับนิสิตในระบบ
checo

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทาสรุปข้ อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามที่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอขอ
แก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
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2561 โดยจัดทา สมอ.08 และเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 โดยมีมติเห็นควรให้
ปรับแก้ มคอ.2 ของหลักสูตร โดยเพิ่มเหตุผลในการปรับเพิ่มแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ข
รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ปรับเปลี่ยน พร้อมข้อมูลเชิงสารวจจากกลุ่มเป้าหมายนั้น
ในการนี้ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอชะลอ
การแก้ไขหลักสูตรฯ ตามมติของที่ประชุมสภาวิชาการ โดยยังคงใช้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ฉบับเดิมไปก่อน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับร อง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ฝ่ ายเลขานุ การ จึง เสนอที ่ป ระชุม ทราบผลการแจ้ง เวีย นพิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากลั่ น กรองการก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ 1 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ ในประเด็น ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร ประเด็น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
6 หลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
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เพื่อให้จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่ าว ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2562
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 6 หลักสูตรตามเสนอ และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
4.2 เรื่อง ขออนุมัติผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรับ นักศึกษา
ชาวต่างชาติ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา
2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด ทาบันทึกข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ในปีการศึกษา 2561
(รุ่นที่5) มีนิสิตมาเข้าศึกษาจานวน 20 คน ขณะนี้นิสิตได้ศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาผลการศึกษา ส่งให้กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
จานวน 19 คน และได้แจ้งขอส่งผลการศึกษาล่าช้า จานวน 5 วิชา สาหรับนิสิต 1 คน เนื่องจากนิสิตป่วย ต้อง
เข้ารับการรักษาตามผลวินิจฉัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทาให้นิสิตส่งรายงานไม่ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะสามารถส่งผลการศึกษาให้กับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายใน
วันที่ 19 กันยายน 2562
ดังนั้น เพื่อให้นิสิตจานวน 19 คน ที่เรียนครบตามหลักสูตร ได้รับการอนุมัติผลการศึกษา และกลุ่ม
ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะได้ดาเนินการจัดทาประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียนเพื่อส่งมอบให้กับนิสิต
นาไปใช้ที่มหาวิ ทยาลั ยครูกว่างซี ต่อไป กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิ ตฯ จึงเสนอผลการศึกษาของนิสิตต่อสภา
วิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
มติ ที่ประชุม อนุมัติ ผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรั บ
นักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 5 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 19 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ตามที่มหาวิทยาลั ย ทักษิณกาหนดการประชุมสภาวิช าการสมัยสามัญ ของทุกเดือนนั้น ในเดือน
กันยายน 2562 ตรงกับวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ฝ่ ายเลขานุ การ จึ ง ขอแจ้ งที่ ป ระชุมเพื่ อทราบก าหนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามัญ ครั้ ง ที่
9/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
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สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมเนื่องจากกาหนดการประชุมในเดือนกันยายนตรงกับช่วงพิธี พระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2560 จึงของดการประชุมเดือนกันยายน 2562 และ
กาหนดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
5.2 เรื่อง แนวทางการหาผู้เรียนกลุ่มใหม่
เนื่องจากปัจจุบันอัตรานักเรียนที่เ ข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจั ดการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนการหาผู้เรียนกลุ่มใหม่เพื่อขยายกลุ่ ม
ผู้เรียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรตั้ ง คณะกรรมการ 1 ชุ ด เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่ ส ามารถสะสม
หน่วยกิตเพื่อรับปริญญา โดยให้มีการบูรณาการร่วมกัน จัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับ
กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ให้ ภ าระงานแก่ ผู้ ส อน กรณี ที่ ส อนเกิ น ภาระงานขั้ น ต่ าสามารถเบิ ก
ค่าตอบแทนได้
2. จัด Road Show แนะนาหลักสูตรระยะสั้น (แบบมีหน่วยกิต) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น อบต. อบจ. ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ
3. จั ด รายวิชาเป็ น Module เพื่อ ให้ ตอบสนองกับกลุ่ม เป้า หมายทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคอุตสาหกรรม
4. ควรเริ่ มต้ น การขับ เคลื่อนด้วยบริ การวิชาการจะท าให้เ กิดความคล่อ งตัวในเรื่ อ ง
กฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยอาจจะกาหนดเป็นแนวนโยบายว่าต้องทาหลักสูตรระยะสั้น
(แบบมีหน่วยกิต) อย่างน้อยคณะละ 2 หลักสูตร
5. พัฒนาการเรียนออนไลน์ เพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมปลายให้สามารถเก็บสะสม
หน่วยกิตแบบ Pre-credit ได้
6. ควรขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ
มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบ มอบฝ่ า ยวิ ช าการพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะ
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ปิดประชุม เวลา 14.10 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

