รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2562
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉตั ร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
6. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
8. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
13. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
14. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
15. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
16. นางสาววทินา จันทร์นวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
8. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)

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

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
5. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์)
7. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
8. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ชั ย ชํ า นิ ) ในฐานะประธานกรรมการ
สภาวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 3.1 เรื่ อ ง ร่ า ง โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 6 ข้อ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบ ร่ า ง โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาและ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ โดยมี ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขก่อนดําเนินการต่อไป
2 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 9 คน
โดยมีข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป
3

4

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ผรู้ ับผิดชอบ
2. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
2. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่
12 เดือนธันวาคม 2561
วาระที่ 4.2 เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 1. แจ้งมติแก่นายทะเบียนมหาวิทยาลัย
2562
2. เสนออธิการบดีลงนาม ประกาศใช้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 2 ข้อ
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
มติ ที่ ประชุ มเห็ นชอบการกํ าหนดปฏิ ทิ นการศึ กษา ประจํ าปี
การศึกษา 2562 ทั้ง 3 ฉบับ มอบนายทะเบียนมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิม่ จํานวน 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
รับนิสิต จํานวน 5 หลักสูตร
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2. ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขในเล่ม มคอ.2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่ม ของหลักสูตร 4 หลักสูตร
จํานวนรั บนิสิต จํานวน 5 หลักสูตร ตามเสนอและให้มีผลตั้ งแต่ 3. หลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์
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ลําดับที่

5

6

7

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
ต่อไป
วาระที่ 4.4 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร ประเด็ น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จํานวน 4 หลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตรตามเสนอ โดย
ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ.ทราบ
ต่อไป
วาระที่ 4.5 เรื่อง รับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับ
หลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 12 ข้อ
มติ ที่ประชุม
1. ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในการดําเนินงานสําหรับ
หลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
2.1 ควรเพิ่ ม ประเด็ น มาตรการหรื อ การสนั บ สนุ น หลั ก สู ต รที่
จํ า นวนนิ สิ ต ลดลง โดยระบุ ห ลั ก สู ต รและจํ า นวนนิ สิ ต แสดง
แนวโน้มและจํานวนร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย
2.2 เสนอมาตรการรองรับผู้สอนในหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย อาจ
พัฒนาเพื่อรองรับหลักสูตรบูรณาการกับหลักสูตรอื่น ๆ
2.3 ประกาศ เรือ่ ง การเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร ควรเป็น
ประกาศซึ่งออกโดยสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 5.2 เรือ่ ง หลักสูตรสองปริญญา (ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักสูตรสองปริญญา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
อยู่ระหว่างแจ้ง สกอ.ทราบ
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2561

1. แจ้งมติแก่ผเู้ กี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการ
ต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2562

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
2. เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี

5
ลําดับที่

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ผลการดําเนินงาน
ภาษาอังกฤษและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) ตามเสนอ 2 ปริญญาและปริญญาโท 2 ปริญญา
2. ควรจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการหลักสูตร (รวม 2 ฉบับ) เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
สองปริญญา และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อออก
ในวันที่ 23 มกราคม 2562
ประกาศฯ
3. มอบคณะ/หลักสูตรกําหนดค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย
5 ปี เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น
เพื่อให้การดําเนินการประชุมสภาวิชาการ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงได้
กําหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ดังนี้
กําหนดปฏิทนิ การประชุมสภาวิชาการ ปี พ.ศ. 2562
ลําดับที่
สมัย/ครัง้ ที่
กําหนดวันเสนอวาระ
กําหนดวันประชุม
1
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
2
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
3
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
4
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
5
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
6
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
7
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562
ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
8
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
9
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
10 สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
11 สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
12 สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุมรับทราบปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
จากเดิม
สมัย/ครัง้ ที่
กําหนดวันเสนอวาระ
กําหนดวันประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
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ปรับเป็น
สมัย/ครัง้ ที่
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562

กําหนดวันเสนอวาระ
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

กําหนดวันประชุม
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

1.3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.4 เรื่อง การกลั่นกรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2561 ขอแจ้งให้สภาวิชาการทราบว่า เคยมีกรณี ก.พ.อ. เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ แต่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
เนื่องจากสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่เหมาะสม จึงขอให้สภาวิชาการช่วยกลั่นกรองเรื่อง
ดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
จากการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่ 10/2561 เมื่ อวั นพุ ธที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2561 นั้ น
ฝ่ายเลขานุการ ได้ส รุปมติ ที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ฝ่ ายเลขานุ การ จึง เสนอที ่ป ระชุม ทราบผลการแจ้ง เวีย นพิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ตามที่ส ภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้ งที่ 10/2561 วั นพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้
พิ จารณา เรื่อ ง หลั กสู ต รสองปริ ญญา (ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั ง กฤษและศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน) และมีมติเห็นชอบ โดยเห็นว่า “ควรจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการหลักสูตร
สองปริญญา และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศฯ”
ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ย่อหน้าที่ 2 ของประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ให้เพิ่มการอ้างอิงอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ควรเพิ่มข้อความ กรณีมีการทําวิจัยหรือโครงงานหรือการค้นคว้าอิสระ จะเป็นฉบับเดียวกันหรือ
2 ฉบับ หากกําหนดให้การทําวิจัยหรือโครงงานหรือการค้นคว้าอิสระเป็นฉบับเดียวกัน วิจัยหรือโครงงานหรือ
การค้นคว้าอิสระนั้นจะต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้ง 2 หลักสูตร
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา ควรปรับเนื้อความในข้อ 7
จากเดิม “ข้อ 7 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา นิสิตต้องทํา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแยกเป็นสองฉบับ ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหลักสูตรกําหนด”
ปรั บ เป็ น “ข้ อ 7 ในกรณีที่ ผู้ ศึ กษาลงทะเบี ย นเรี ย นในแผนการศึก ษาพร้อ มกั นทั้ ง สองหลั ก สู ต ร
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะเป็นฉบับเดียวกันหรือ เป็นสอง
ฉบับ หากกําหนดให้วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นฉบับเดียวกัน วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนั้น
จะต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจาก
ทั้งสองหลักสูตร”
4. ประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ปรับความในข้อ 4 บรรทัดที่ 5 ให้ตัดคําว่า “เป็นไปตาม” ออก
5. ประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ในข้อ 5 ควรมีการกําหนดโครงสร้างของกลุ่มรายวิชา และคุณสมบัติของแต่ละ
รายวิชาให้ชัดเจน ทั้งรายวิชาที่เรียนร่วมและรายวิชาเฉพาะ
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6. ประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ปรับความในข้อ 9
จากเดิ ม “ข้ อ 9 ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มีปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด”
ปรับ เป็น “ข้อ 9 ให้อ ธิ ก ารบดีเ ป็ นผู้ รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณีที่ มีปัญหาในการปฏิบั ติต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย หรือเสนอสภาวิชาการพิจารณา และคําวินิจฉัยของอธิการบดีนั้น
ให้ถือเป็นที่สุด”
7. เพิ่มสิทธิ์ในการเป็นนิสิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง กรณีท่ีเข้าเรียนหลักสูตรควบ 2 ปริญญาแล้ว
ภายหลังประสงค์จะขอรับปริญญาใดปริญญาหนึ่งเพียงปริญญาเดียว สามารถทําได้แต่ต้องศึกษาให้ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่จะรับปริญญา
8. กรณีที่นิสิตจบการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรพร้อมกันการกําหนดเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จะต้องเลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
9. การประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจผู้เรียน โดยการนําเสนอจุดเด่นให้ชัดเจน เช่น การเรียนหลักสูตรควบ
2 ปริญญา จํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาใน 2 หลักสูตรมีจํานวนลดลง สามารถได้รับ 2 ปริญญาในเวลาที่น้อยลง
เป็นต้น
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโท 2 ปริญญา โดยมอบผู้รับผิดชอบปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ก่อนแจ้งเวียนคณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณา
2. เสนออธิการบดีลงนามและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 15 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาสาขาวิชาที่ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการว่าอาจขอทางด้านเคมีเนื่องจากมีวุฒิการศึกษาด้านเคมี และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
2. เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดํา และให้ความเห็นชอบว่า
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
3. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ และให้ความ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยงานวิจัยเรื่องที่ 2
ขอให้ ผู้ ข อกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการประสานขอหนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ จั ดประชุ มวิ ช าการว่ า การประชุ ม
ทางวิชาการดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ สถาบันทําหน้าที่เป็น Peer review หรือไม่ และเห็นควรให้
ดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของ อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อสังเกตในรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ในแบบ
ก.พ.อ. 03 ข้อ 4.1.1 ระบุแหล่งพิมพ์ “สงขลา” ควรเพิ่มเติมคําว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
5. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของ อาจารย์ดํารงค์ ชีวะสาโร และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 4 และข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้บทความวิจัยเป็นผลงานหลัก
และรายงานการวิจัยเป็นเอกสารประกอบ หากจะเสนอรายงานการวิจัยเป็นผลงานหลักจะต้องเสนอหนังสือ
รับรองว่ารายงานการวิจัยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
6. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ และให้ความเห็นชอบ
ว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้
ที่ประชุมเห็นว่าประเด็นการเผยแพร่หนังสือให้ยึดตามแนวปฏิบัติของสกอ. คือ นับจากเดือนที่ระบุบนปกหนังสือ
8. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา และให้ความเห็นชอบว่า
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 และเห็นควร
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ให้ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า “เขนกราฟฟิกสตูดิโอ” ให้ถือเป็นแหล่งพิมพ์หนังสือตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กําหนดได้ และนับวันที่หนังสือเริ่มเผยแพร่จากวันที่ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
9. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา และให้ความเห็นชอบว่า
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 และข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ผลงานวิจัยที่เสนอขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ควรมีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ และ
เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
10. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย และให้ความ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 และข้อ 5 และเห็นควร
ให้ดําเนินการต่อไป
11. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี อนุส าขาวิ ชาเคมีอุต สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.จั กรพงศ์ ไชยบุรี และให้ค วาม
เห็ น ชอบว่ า ผลงานทางวิ ชาการที่ เสนอเป็ น ผลงานที่ มี ทิ ศ ทางการศึ ก ษาหรื อวิ จั ยตามข้ อ 5 และเห็ นควรให้
ดําเนินการต่อไป
12. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ของ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง และให้ความเห็นชอบ
ว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรเพิ่มรายละเอียดของกองบรรณาธิการ สารบัญ ในเอกสารผลงานทางวิชาการ และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
13. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชไร่
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ของ อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
14. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ อาจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้บทความวิจัยเป็นผลงาน
หลักและรายงานการวิจัยเป็นเอกสารประกอบ หากจะเสนอรายงานการวิจัยเป็นผลงานหลักจะต้องเสนอหนังสือ
รับรองว่ารายงานการวิจัยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
15. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
อนุสาขาวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ
ให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5
และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
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4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงรายวิชา จํานวน 1 หลักสูตร
ตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการสอบภาษาของนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบภาษา ที่ไม่ใช่ภาษา
ประจํ า ชาติ ข องตนอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ภาษา การกํ า หนดภาษาที่ จ ะสอบให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกที่
สอบผ่านการสอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาจจะได้รับ
การยกเว้นการสอบภาษาได้ โดยต้องเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ยื่นขอยกเว้น
และหลักสูตรการศึกษามหาบั ณฑิต ในหมวดพื้ นฐานทางการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดังนี้
รายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา
3(3-0-6)
รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
แต่เนื่องจากในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ไม่ได้กําหนดรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา และได้กําหนดรหัส
รายวิชา 0320502 การวิจัยทางการศึกษา ไม่ได้เป็นรหัสเดียวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรอื่น ๆ
จึงขอเพิ่มรายวิชาและเปลี่ยนรหัสรายวิชา ดังนี้
1. เพิ่มรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา 3(3-0-6)
2. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 0320502 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็น 0320511 การวิจัยทาง
การศึกษา 3(2-2-5)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงรายวิชา จํานวน 1 หลักสูตร ตาม
เสนอ และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ จํานวน 5 หลักสูตร
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 5 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
5 หลักสูตรตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
4.4 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
จริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating
Procedures) จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปประกาศใช้และ
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป ด้วยในการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องดําเนินการหลายอย่างในการ
พัฒนามาตรฐานเฉพาะสําหรับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงมาตรฐานทั่วไปอื่น ๆ สําหรับมาตรฐานการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการวิจัยในคนที่กําลังจะประกาศใช้ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําลังดําเนินการ
เพื่ อ สร้ า งระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การวิ ธี ดํ า เนิ น การมาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ จึ ง ได้ ย กร่ า ง
วิธีดําเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ Preparation, Review of Standard Operating Procedures &
Practice Guidelines (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณา ร่าง วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งควรแต่งตั้งให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หลากหลายวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศ และอาจจะมี
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการเรื่องมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนสําเร็จแล้ว มาวิพากษ์ ก่อนเสนอ
สภาวิชาการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
2. ควรเพิ่มการเชื่อมโยงระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ควรทําในรูปแบบเครือข่าย โดยอาจหารือความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพื่อทํางานร่วมกัน
4. ร่าง วิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ควรระบุขั้นตอนการ
ดําเนินการ และระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อแสดงว่าได้ดําเนินการอย่างรัดกุม
มติ ที่ประชุม
1. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. แต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณา ร่าง วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. สรุปเป็นประเด็นในแต่ละหัวข้อเพื่อเสนอสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์
2562
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ าหนดการประชุ ม สภาวิช าการสมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อ นนั้ น ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
2/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมเห็นควรปรับเป็นวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -17.00 น.
ปิดประชุม เวลา 17.00 น.
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