สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
(ผ่านโปรแกรม cisco webex)
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
******************************
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
1. การกรอกข้อมูลส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องมาตรการ
ช่วยเหลือนิสิตเนื่องจากวิกฤต COVID-19
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบ
ส ารวจมาตรการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19
ผ่าน URL : https://forms.gle/eViLBZEf5rtgBX6x5 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 นั้น
ฝ่ายวิชาการมีความประสงค์จะนาเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเสนอ
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คณะทางานด้านการ
จัดการศึกษา) ในวัน ที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อ คณะทางานฯ พิจารณาให้ ข้อมูลร่วมกัน แต่ เนื่องจากทางที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยรองศาสตราจารย์ เ พ็ญ รัต น์ หงษ์วิท ยากร รองเลขาธิก าร
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประสานขอข้อมูลภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อใช้ เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยให้
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic มาตรการการให้ความช่วยเหลือนิสิต 1 แผ่นต่อ 1 มหาวิทยาลัยด้วยนั้น
ในการนี้จึงมอบหมายให้มีผู้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มอบหัวหน้าฝ่ายวิชาการกรอกแบบสารวจฯ โดยส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ / รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประสานกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และองค์กรสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ
3. มอบคุณชนัย แซ่โซ จัดทา Infographic มาตรการการให้ความช่วยเหลือนิสิตจานวน 1 แผ่น
2. เรื่องแจ้งจากการประชุมทีมบริหาร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
จากการประชุมทีมผู้บริหารซึ่งได้มีการจัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มี
การเสนอประเด็นรวมถึงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการ
ประชุมทีมบริหารได้กาหนดนัดหมายการประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. เป็นต้น สาหรับการประชุม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของชุดคณะทางานต่าง ๆ
2. OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับล่าสุดคือวันที่ 10 มีนาคม
2563 โดยมี เ ฉพาะ KR หรื อ โครงการใหญ่ ๆ ในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย และฝ่ า ยแผนงานได้ ใ ห้
คณะ/หน่วยงานส่ง KR ย่อย ระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้จะมี ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการใน O5 พัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และยั่ งยื น ในเรื่อ งของการจัด การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ โดย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลรับไปดาเนินการโดยจะเร่งระยะเวลาดาเนินการให้เร็วขึ้น
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2564 หรือไม่

3. คณะพยาบาลศาสตร์เสนอให้จัดทารายงานสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อ เป็น
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคลรับไปดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มรายงานสุขภาพฯ
4. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน Work from Home โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางให้บุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน Work from Home ไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ฝ่ายวิชาการได้
ดาเนินการมาแล้ว ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลจะกาหนดแบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบัติงานฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1. การดาเนินงาน Pre-degree/Non-degree
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายวิชาการ มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ (Pre-degree/Non-degree) เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนากาลั งคนของประเทศและการจัด
การศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต ความทราบแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ฝ่ายวิช าการร่ วมกับ คณะนิ ติศาสตร์ ได้จัดทา โครงการนาร่องการจัดการเรียนการสอนแบ บ
Pre-degree คณะนิติศาสตร์ โดยได้มีการประสานกับคณะนิติศาสตร์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ต่อไป
2. ตามที่ฝ่ ายวิชาการ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอบแบบ Non–degree เมื่อวันที่ 13–14 มีนาคม 2563 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2
โรงแรมนิวซีซัน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดต้นแบบของชุดวิชา (module)
ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากาลังคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบ Non–degree โดยมีแนวทางในการดาเนินการได้ใน 3 ลักษณะดังนี้
2.1 จัดทาเป็ น มคอ.2 หลั กสู ตรประกาศนียบัตรชุดวิช า แล้ วนาเสนอผ่ านคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรปกติ (การจัดทาแบบนี้สามารถดาเนินการได้เลยโดยไม่กระทบกับ
หลักสูตรเดิม แต่เมื่อหลักสูตรถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรปกติ (Degree) จะต้องนารายวิชาหรือชุด
วิช าไปบรรจุ ไ ว้ใ นหลั ก สู ต รเพื่ อให้ นิ สิ ต สามารถเที ยบโอนได้ ) จุ ด ที่ต้ อ งค านึ ง ถึง คื อกรณีที่ จัด ท าหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรชุดวิชาหลายหลักสูตร (Non-degree) ผู้เสนอจะต้องทา มคอ.2 และผ่านกระบวนการทุกครั้ง
2.2 การปรับปรุงรายวิชาเลือกในหลักสูตรเดิมให้เป็นชุดวิชา (module) โดยทา สมอ.08 ซึ่งเป็น
การปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รับทราบและอนุมัติหลักสู ตร การปรับปรุงลักษณะนี้
เหมาะสาหรับหลักสูตรที่เพิ่งผ่านการรับทราบหลักสูตร
2.3 หลั กสู ต รที่ถึง ระยะเวลาการปรั บปรุง หลั กสู ตร เสนอให้ ดาเนิ นการปรับปรุ งรายวิช าใน
หลักสูตรเป็นชุดวิชา (module)
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอบแบบ Non–degree สอดคล้อง
กับการแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการติดตามผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non–degree ฝ่ายวิชาการ จึงได้ขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนอ
(ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 แบบ Non–degree มายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

2. การปรับปรุงรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ให้คณะปรับปรุงข้อมูลและส่งกลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะ
ได้ทยอยส่งข้อมูลมา โดยขณะนี้ได้รับข้อมูลรายวิชาเลือกจานวน 15 รายวิชา
2.2 ได้ดาเนินการส่งข้อมูลการปรับปรุงรายวิชาให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาข้อมูล จานวน
15 รายวิชา โดยคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะ/อาจารย์ ผู้เสนอ
ข้อมูล เพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
2.3 มอบคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณา มคอ.3 วิชา
ศึกษาทั่ว ไปเลื อก พร้ อมข้อเสนอ มคอ.3 ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ส่ งให้ หั ว หน้า
ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
พิจารณา และให้จัดส่งบันทึกแจ้งเวียนเพื่อขอความเห็นจากคณะทางานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้วย
2.4 มอบคุณจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ รวบรวมข้อมูลและจัดทา สมอ.08 เสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ภายในวันที่ 14 เมษายน 2563
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
1. การดาเนินงานของศูนย์ภาษา ได้มีการเขียนโครงการการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยได้จัดทา
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เพื่ อ ส ารวจความต้ อ งการในการจั ด โครงการต่า ง ๆ ทั้ งนี้ ไ ด้ รับ ข้ อมู ล จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในโครงการครูคืนถิ่น ฯ ที่มีความต้องการคอร์สเรียนภาษา โดยคณะศึกษาศาสตร์มีงบประมาณ
ในการจัดคอร์สเรียนให้กับนิสิต ซึง่ อยู่ระหว่างการคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละคอร์ส
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ภารกิจสหกิจศึกษา
1. การดาเนินงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้
การประกวดโครงงานสหกิจฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้สรุปผลการ
ประกวดแจ้งคณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาทราบโดยทั่วกัน และจะมีการสรุปจานวนและรายละเอียด
ประจาปีการศึกษา 2562 เสนอผู้บริหารทราบในลาดับต่อไป
2. การดาเนินการในปีการศึกษา 2563 จะมีการนาระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการรับสมัคร
การส่งเอกสารและการอบรมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมอุปกรณ์และรูปแบบ โดยจะดาเนินการได้ทัน
ในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 1 ได้มีการยกเลิกการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยหลักสูตรได้หาวิธีในการ
ฝึกทดแทน และจะมีการปรับ ปฏิทินการดาเนินงานสาหรับปีการศึกษา 2563 โดยจะเสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป
ประเด็นรับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ ายวิช าการ ได้มีการจั ดประชุม ฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 แล้ ว นั้น
ในการนี้ จึงขอเสนอที่ป ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ ายวิชาการ โดยได้ดาเนินการแจ้งเวียน
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการ ผ่านไลน์กลุ่มฝ่ายวิชาการ ดังนี้

1. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม
ปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านโปรแกรม cisco webex) เมื่อวันพุธที่
1 เมษายน 2563 เวลา 09.00–11.00 น.
ทั้งนี้ ผู้บ ริห ารและบุคลากรฝ่ ายวิช าการ สามารถเข้าไปดูข้อมูล รายงานการประชุมดังกล่ าว ได้ที่
หน้ า เว็ บ ไซต์ ฝ่ า ยวิ ช าการ > บริ ก ารข้ อ มู ล > งานการประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ โดยคุ ณ เบญจวรรณ ทองคง
ได้อัปโหลดไฟล์รายงานการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นพิจารณา
1. การเตรียมการประชุมคณะทางานเฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2563
1. จานวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามที่คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ได้โทรสอบถามคณะทางานฯ
เมื่อวัน ที่ 7 เมษายน 2563 มีคณะทางานฯ ตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 จานวน 15 คน คณะทางานฯ ส่วนที่เหลือตอบรับ ทราบการเข้าร่วมประชุมแต่ไม่
ระบุช่องทางการประชุมที่ชัดเจน ซึ่ง คุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ จะดาเนินการโทรสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลอีก
ครั้ง
2. เอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รับฟังปัญหาและอุป สรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีดังนี้
1. รายชื่อของนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนยังไม่นิ่ง ทาให้นิสิตยังมีการเข้า -ออกอยู่ตลอดเวลา
จึงต้องตามและทาความเข้าใจกับนิสิตที่เข้าใหม่ให้มีความสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
2. นิสิตบางส่วนเข้าใช้ระบบออนไลน์ไม่ได้
3. สัญญาณอินเตอร์ของนิสิตช้า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชนบท
4. ต้องมีการติดตามนิสิตเป็นการส่วนตัว
5. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เป็นปฏิบัติการการฟัง การพูด อาจารย์ผู้สอน
อาจให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตได้ยาก
จากประเด็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มอบคุ ณ อนั น ต์ ปั ง หลี เ ส็ น จั ด ท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพร้ อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสอบถามทั้งนิสิตและ
อาจารย์ ให้มีการประเมินเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 เมษายน 2563 และช่วงที่ 2 วันที่ 12-15
พฤษภาคม 2563 เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ จากนิสิตและอาจารย์ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้จะช่วยพิจารณาการจัดทาแบบสอบถามฯ ดังกล่าว
2.2 การเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต
ในกรณีมีเหตุวิสัยออกไปครั้งละไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
2.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เลื่อนหรือขยายกาหนดระยะเวลา
การเปิดภาคการศึกษาออกไปก่อน โดยพิจารณา

- กรอบตารางกาหนดวันเปิด–ปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 (ปรับตามสถานการณ์
COVID-19)
- ร่ า งแผนปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 (ปรั บ แผนเปิ ด เดื อ นมิ ถุ น ายน /
กรกฎาคม/สิงหาคม 2563)
2.4 การรับนิสิตรอบ 3 , 4 และ 5
- แนวทางการดาเนินงานการรับนิสิต ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
- ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
(เฉพาะโครงการในระบบ จานวน 6 โครงการ) ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
2. การเตรียมการประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 22 เมษายน 2563
1. คุณสุทัศนีย์ ดีสมุทร อยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารการประชุมตามวาระต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ผ่านระบบ e-meeting ซึ่งจะมีปัญหาในวาระการพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ
ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล โดยได้ติดต่อคุณเพ็ญฉาย กุล โชติ ในส่ว นของไฟล์ผ ลงานทาง
วิชาการฯ ของอาจารย์ เพื่อนามาอัปโหลดเข้าระบบ e-meeting ซึ่งจะส่งมาในวันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563
2. มอบคุ ณ วรรณทิ พ ย์ หนู ห ลง ในการติ ด ต่ อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ในเรื่ อ งการรั บ
ไฟล์เอกสาร ช่องทางการประชุม และการเดินทางมาประชุม กรณีเดินทางมาร่ว มประชุม ณ ห้ องประชุม
ทองหลาง 1 ต้องจัดทาบันทึกขออนุญาตเข้ามหาวิทยาลัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. กรณีอาจารย์ที่เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร ให้มีการส่งลิงค์การประชุมให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านไลน์/
เฟส และมีการโทรแจ้งก่อนถึงวาระการประชุมประมาณ 10 นาที
4. มอบคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ประสานงานกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในเรื่องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประชุมสภาวิชาการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ (โครงการ WIL)
จากที่ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน “WIL : Work Intrgrated Learning) ในวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการ
เตรียมการเพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL และการ
สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว) ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน–1 พฤษภาคม 2563 แต่ได้มีการ
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน ความทราบแล้ว จึงขอ
ปรับรูปแบบการพิจารณาหลักสูตร และการมอบหมายให้มีการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. มอบคุณรัชรี ตุดเกื้อ จัดทาบันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
แบบ WIL ให้คณะ/หลักสูตรใดที่มีความสนใจในการทาหลักสูตร WIL เพื่อพัฒนาหลักสูตรพร้อมใช้ได้ทันใน
ปีการศึกษา 2564 ขอให้จัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ร่าง รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL
2. ร่าง รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 แบบ WIL

มายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้สามารถดาวโหลดข้อมูลสาหรับ
การออกแบบรายละเอียดหลักสู ตร มคอ.2 แบบ WIL จากกลุ่มไลน์ ใน “โครงการนาร่อง WIL”และเสนอ
หลักสูตรไปยังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ดร.อลงกต ยะไวทย์) เพื่อพิจารณาต่อไป
2. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ WIL แบบออนไลน์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้สามารถหารือ ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ เห็นชอบในหลักการในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ WIL แบบออนไลน์
3. มอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล และคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ ศึกษาหาข้อมูลทางการเงิน ใน
เรื่องของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองพิธีการ ค่าอินเตอร์เน็ต ในการจัด
กิจกรรม/โครงการแบบออนไลน์
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้ให้บุคลากรฝ่ายวิชาการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานรวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน นั้น
ในการนี้มอบคุณฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ รวบรวมสรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้
คุณฉัตรปวีณ์ รู ป ประดิษฐ์ สรุ ป ประเด็น ปั ญหาและอุ ปสรรคของบุ คลากรส่ งให้ หั ว หน้าฝ่ ายวิ ช าการ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์พิจารณาก่อนการประชุม
********************************

