รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2561
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 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....รักษาการแทน)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
7. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
8. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
14. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
15. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
16. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
17. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
19. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
20. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ปาหนัน คําฝอย
5. อาจารย์ศรัทธา มณีโชติ
6. อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ
7. อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ
8. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
9. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
10. อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
11. อาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์
13. อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง
14. อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
15. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
17. นายเชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์
เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อําเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 3.1 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 4 ข้อ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
2 วาระที่ 3.2 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน
โดยมีข้อเสนอแนะ แนวทางดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์
ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
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ลําดับที่

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
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วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ทั้ง
2 คน โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.2 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานตํ า รวจและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 19 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานตํ า รวจและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
วาระที่ 4.3 ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 5.2 เรื่ อ ง ขอปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ เดิ ม คื อ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา (แบบมี
เงื่อนไข)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
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มติ ที่ประชุมรับทราบ

ผลการดําเนินงาน
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในเดือน
มีนาคม 2561
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในเดือน
มีนาคม 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์
ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
แจ้งมติแก่คณะกรรมการและส่วนงาน
วิชาการ
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์
ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ขอถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ขอถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ขอถอนวาระ
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาดนตรีเชิงบูรณาการ การนําดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ มาบูรณาการกับดนตรี
สากลเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหลักสูตร
2. การศึกษาเพื่ออาชีพ ควรวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้ ทักษะที่จะต้องฝึก ที่เหมาะกับอาชีพนั้น ๆ และ
ควรเพิ่มทักษะเพื่ออาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการ การโรงแรม การท่องเที่ยว เป็นต้น
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3. มคอ.2 หน้า 35 รายวิชา 0603331 ทักษะดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ กําหนดศึกษาดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
ในวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ควรเพิ่มขอบเขตให้กว้างขึ้น โดยอาจกําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในพื้นถิ่นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ภาคใต้ เพื่อจะได้ครอบคลุมหลายท้องถิ่น หลายกลุ่มมากขึ้น
4. มคอ.2 หน้า 37 ปรับคําอธิบายรายวิชา 0603363 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีไทย
จากเดิม คําศัพท์และสํานวนภาษาทางดนตรีไทย
แก้ไขเป็น คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในดนตรีไทย
ทั้งนี้ ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย
5. มคอ.2 หน้า 39 รายวิชา 0603473 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี อาจให้มีการทําเล่มวิจัยด้วย
6. โครงสร้างหลักสูตรควรแบ่งเป็นกลุ่มตามเส้นทางอาชีพ 4 ด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพของบัณฑิตต่อไป ดังนี้
1. นักดนตรีไทย
2. การสอนดนตรีไทย
3. ธุรกิจดนตรี (Event Management)
4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี)
ทั้งนี้ หลักสูตรอาจพิจารณาไม่แบ่งโครงสร้างหลักสูตร แต่ควรเพิ่มเติมรายวิชาให้ครอบคลุมอาชีพทั้ง
4 ด้าน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ให้
เสนอศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล พิจารณาก่อนดําเนินการ
ต่อไป
4.3 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษามลายู หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ....
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้า 7 รายวิชา 0113111 ภาษามลายู 1
จากเดิม ภาษามาลายู 1
แก้ไขเป็น ภาษามลายู 1
2. มคอ.2 หน้า 9 ข้อ 1.1 ปรัชญา รู้ภาษา เข้าใจวัฒนธรรมมลายู นําสู่การประยุกต์ ควรพิจารณาว่ามี
รายวิชาหรือการดําเนินการใดบ้างที่สามารถสะท้อนได้ถึงปรัชญาของหลักสูตร
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3. มคอ.2 หน้า 16 วิชาเลือกกําหนด ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ควรระบุเพิ่มเติมว่าผู้เรียนต้องเลือกเรียน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสามารถเลือกได้ทุกกลุ่ม
4. มคอ.2 หน้า 18
จากเดิม ให้เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
แก้ไขเป็น วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ให้เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
5. มคอ.2 หน้า 29 คําอธิบายรายวิชา 0113114 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
จากเดิม ...ภาษาศาสตร์...
แก้ไขเป็น ...ภาษาศาสตร์ภาษามลายู...
6. มคอ.2 หน้า 29 รายวิชา 0113181 สังคมและวัฒนธรรมมลายู ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลง
ภาคสนามด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้ชุมชนจริง
7. มคอ.2 หน้า 32 รายวิชา 0113316 ภาษาศาสตร์สังคมภาษามลายู ควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูกับสังคมและวัฒนธรรม
8. มคอ.2 หน้า 32 รายวิชา 0113492 ประสบการณ์การใช้ภาษา ทบทวนปรับวิชาประสบการณ์การใช้
ภาษา 6 หน่วยกิต ให้เป็นรายวิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต และอาจเป็นรายวิชาโครงงานพิเศษอีก 3 หน่วยกิต โดย
ทบทวนแผนการศึกษา หน้า 21 ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ให้สอดคล้องกัน
9. อาจจัดกลุ่มรายวิชา เช่น กลุ่มรายวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ หรือบูรณาการเนื้อหารายวิชา 2 หน่วย
กิต เข้าด้วยกันให้เป็น 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต เช่น รายวิชาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยวรวมกับรายวิชาภาษา
มลายูเพื่อการโรงแรม รายวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชนรวมกับรายวิชาภาษามลายูและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
11. มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรนี้ไม่มีรายวิชาวิจัย
12. ทบทวนการเขียนบรรณานุกรมโดยเขียนตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย
มติ ที่ป ระชุมเห็นชอบ ร่า ง หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คําปรึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา
หลัก สูต รปรับปรุ ง พ.ศ. .... ผ่านการพิ จารณาจากคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุ มครั้ง ที่
2/2561 เมื่อวัน 14 กุมภาพันธ์ 2561
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ใช้เทคโนโลยี
(Information Communication Technology : ICT) และอาจมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อการจัดทําระบบ ICT
ของสาขาวิชา
2. ควรมีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) เพื่อเป็นระบบรวบรวมข้อมูล และนํามาใช้ในการ
ประเมินผล
3. มคอ.2 หน้า 6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ 3 ด้านทักษะทางปัญญา และข้อ 5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาว่าเนื้อหาสาระหรือกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใดที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังเหล่านี้
4. มคอ.2 หน้า 6 – 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO 3 – 5 ระบุถึงการใช้ภาษาอังกฤษ แต่รายวิชา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรมีเพียง 1 รายวิชา ควรพิจารณาทบทวนว่ารายวิชาภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการพัฒนา
ทักษะตาม ELO ที่ระบุไว้หรือไม่
5. มคอ.2 หน้า 17 รายวิชา 0331511 การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คําปรึกษา และรายวิชา 0331512
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน ควรปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้มี ความ
เข้มข้นของเนื้อหาต่างกัน และเรียงลําดับการลงทะเบียนเรียน ก่อน-หลัง
6. มคอ.2 หน้า 18 รายวิชา 0331521 ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ควรปรับชื่อรายวิชาให้สื่อ
ความหมายที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
7. มคอ.2 หน้า 18 - 19 รายวิชา 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา รายวิชา 0331523
การให้คําปรึกษารายบุคคล และรายวิชา 0331524 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม แต่ละรายวิชามี 3 หน่วยกิต แต่
เป็นเนื้อหาแบบแยกย่อย เฉพาะกลุ่ม ควรทบทวนคําอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาสาระหรือกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับจํานวน 3 หน่วยกิต
8. มคอ.2 หน้า 20 รายวิชา 0331622 การให้คําปรึกษาในองค์การ รายวิชา 0331623 การให้คําปรึกษา
ชุมชน รายวิชา 0331624 การให้คําปรึกษาอาชีพ รายวิชา 0331625 การให้คําปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ รายวิชา
0331628 การให้คําปรึกษาในสถานศึกษา ควรมีรายละเอียดระบุบอกในคําอธิบายรายวิชาว่าผู้ให้คําปรึกษา และ
ผู้รับคําปรึกษาเป็นใคร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เหมาะกับตัวเองได้
9. มคอ.2 หน้า 22 รายวิชา 0331699 วิทยานิพนธ์ ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา การเรียบเรียง
ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10. มคอ.2 หน้า 43 ข้อ 3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ควรระบุเกณฑ์การจบโดยแยก
ระหว่าง แผน ก แผน ข เพิ่มรายละเอียดว่าแต่ละแผนมีเกณฑ์การจบอย่างไร
11. ทบทวนการเขียน ELO และทบทวนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและหมวดวิชาเอก
บังคับต้องสามารถตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกข้อ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านิสิตจะเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่
กําหนด
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คําปรึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป
4.5 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ระบุ รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่
เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ หากประสงค์จะรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ก็ให้ระบุเพิ่มว่าจะต้องเรียนราย
วิชาชีพครูเพิ่มเติม
2. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หากไม่เป็นการร่วมมือแบบได้รับปริญญาร่วมกัน
ให้ระบุว่า ไม่มี หากเป็นการทํา MOU จะต้องไประบุในข้อ 14 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
3. มคอ.2 หน้า 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ 8 สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และนําเสนอสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ; Generic Learning Outcomes เนื้อหา
รายวิชายังไม่สื่อที่จะทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้นั้น
4. มคอ.2 หน้า 7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ 8.2
จากเดิม 8.2 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการวิจัยและประเมินทางพล
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไขเป็น 8.2 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ เพื่อการวิจัยและประเมินทางพลศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มคอ.2 หน้า 12 รายวิชา 0319611 กีฬากับสังคม Sports and Society ตรวจสอบชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
6. มคอ.2 หน้า 12 รายวิชา 0319613 พลศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ อาจจะปรับเป็นพลศึกษาสําหรับกลุ่ม
คนพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
7. มคอ.2 หน้า 17 รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา คําอธิบายรายวิชา
จากเดิม ภาษาไทย ...การวิเคราะห์ปัญหา ... ภาษาอังกฤษ ... researchanalysis...
แก้ไขเป็น ภาษาไทย ...การวิเคราะห์ปัญหา ... ภาษาอังกฤษ ... problem analysis...
8. มคอ.2 หน้า 18 รายวิชา 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
จากเดิม ...การแปรผล...
แก้ไขเป็น ...การแปลผล...
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9. พิจารณาการใช้คําที่แตกต่างกันของแต่ละรายวิชา เนื่องจากบางรายวิชาใช้คําว่า พลศึกษา พลศึกษา
และกีฬา การออกกําลังกาย ใช้ในบริบทที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
10. ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬา
11. อาจปรับเพิ่มหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก 39 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต
12. ทบทวนความรู้ด้านพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬาว่ามีเพียงพอต่อ
การเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่
13. ทบทวนการเขียน ELO และทบทวนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และ
หมวดวิชาเอกบังคับต้องสามารถตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกข้อ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านิสิตจะเกิดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานที่กําหนด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
4.6 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิท ยาศาสตร์ ได้ เ สนอหลั กสู ต ร ร่ าง หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ IT หรือระบบ ICT ให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่นการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี ซึ่งอาจสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาวิจัย
2. เนื้อหารายวิชาควรสอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งทางเคมีและทางอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ควรมี
แนวทางให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนสภาวิชาชีพได้
3. มคอ.2 หน้า 1 ข้อ 5.3
จากเดิม รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
แก้ไขเป็น รับนิสิต/นักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา 8.5 ตํารวจ (หน่วยงาน
พิสูจน์หลักฐาน) อาจเพิ่มอาชีพอื่นที่มีหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น ทหาร
5. รายวิชา 0204671 สัมมนาทางเคมี 2 ควรเป็นรายวิชาที่กําหนดให้นําเสนอและอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อไปสู่การนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในระดับสากล ส่วน
รายวิชา 0204572 สัมมนาทางเคมี 1 เห็นควรนําเสนอเป็นภาษาไทยได้
6. มคอ.2 หน้า 20 - 32 ทบทวนการเว้นวรรคข้อความในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
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7. ทบทวนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) โดยในหมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาเอกบังคับต้องสามารถตอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทุกข้อ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านิสิตจะเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กําหนด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
โดยมอบผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4.7 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
2/2561 เมื่อวัน 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. แบบเสนอ หน้า 169
จากเดิม ข้อ 5. เรื่องที่เสนอและผ่านกระบวนการพิจารราจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
แก้ไขเป็น ข้อ 5. เรื่องที่เสนอและผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
2. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 5.6 หลักสูตรพหุวิทยาการ
จากเดิม ...นํามาหลอมหลวมให้เป็นศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...
แก้ไขเป็น ...นํามาหลอมรวมให้เป็นศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...
3. มคอ.2 หน้า 19 รายวิ ชา 0351634 ระบบการประกั นคุ ณ ภาพเพื่ อการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชากับจํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต และความเหมาะสมกับ
หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจจะตัดรายวิชานี้ออก หรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
4. มคอ.2 หน้า 31 ผลการเรียนรู้ ข้อ 3. ด้านทักษะทางปัญญา โดยเฉพาะ “3.3 เป็นผู้นําในวิชาชีพ
สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์” มีลักษณะเป็นนามธรรม ควรปรับการ
เขียนให้เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง รวมถึงทบทวนการกําหนด Mapping ในข้อ 3.3
5. มคอ.2 หน้า 57
จากเดิม ศุภวดี บุญญวงศ์ และมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ. (2556). “การพัฒนารูแบบหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป...
แก้ไขเป็น ศุภวดี บุญญวงศ์ และมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ. (2556). “การพัฒนารูปแบบหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป...
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขหรือยังไม่สมบูรณ์ให้ตัดออก
7. ในการเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้เขียนตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไม่ต้องระบุแหล่งทุนของผลงานวิจัย
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8.
ตรวจสอบชื่อของอาจารย์และผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง เช่น หน้า 52 ประวัติของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน แต่ปรากฎผลงานที่ไม่มีชื่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะ
มาน อยู่ในหลายรายการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4.8 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... ผ่านการพิ จารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลั กสูตร ในการประชุมครั้ง ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้า 3 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตร ควรเขียน
เพิ่มเติมให้เชื่อมโยงถึงนโยบาย ทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของประเทศ เช่น การต่อยอด 5 อุตสาหกรรม (S - Curve)
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น
2. มคอ.2 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดให้เห็นลักษณะของหลักสูตรแผน ก ว่ามีการทําวิทยานิพนธ์
3. มคอ.2 หน้า 9 - 10 รายวิชา 0324620 สัมมนาหลักสูตรและการสอน ปรากฏอยู่ในวิชาเอกบังคับ
และวิชาเอกเลือก ซึ่งหากมีในวิชาเอกบังคับก็ไม่ควรมีในวิชาเอกเลือกอีก
4. มคอ.2 หน้า 10 พิจารณาชื่อรายวิชา 0324624 การวางแผนและบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัย
Planning and Managing in Early Childhood Education ควรทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทยการใช้คําว่า
“บริหาร” “จัดการ” ควรเลือกใช้คําใดคําหนึ่ง และปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
5. มคอ.2 หน้า 14 ทบทวนคําอธิบายรายวิชา 0324510 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้
มีความกระชับมากยิ่งขึ้น
6. มคอ.2 หน้า 19 รายวิชา 0324627 การพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ชื่อ
รายวิชาใช้ “นิสิตนักศึกษา” แต่ในคําอธิบายรายวิชาใช้ “นิสิต/นักศึกษา” พิจารณาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้
เหมือนกัน
7. ควรเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อสะท้อนระบบ
มาตรฐานคุณภาพหรือการประกันคุณภาพ และตอบสนองนโยบายจัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand International Public Sector
Standard Management System and Outcomes : P.S.O.)
8. แผนจํานวนรับนิสิตจะต้องคํานึงถึงอัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนิสิต ซึ่งกําหนดอัตรา
ไม่เกิน 1 : 5 และในประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์จะต้องระบุรายละเอียดของผลงานให้ชัดเจน
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9. ตรวจสอบชื่อของอาจารย์และผลงานทางวิชาการ เช่น หน้า 43 - 44 ประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน แต่ปรากฎผลงานที่ไม่มีชื่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน อยู่ในหลาย
รายการ หน้า 45 อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ทบทวนการเขียนผลงานให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
10. มคอ.2 หน้า 44
จากเดิม วไลพร ยุทธโกษา และอมวรรณ วีระธรรมโม
แก้ไขเป็น วไลพร ยุทธโกษา และอมลวรรณ วีระธรรมโม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป
4.9 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอ ร่ า ง หลั กสูต รการศึ กษาดุ ษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สูต รและการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร กําหนดไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ซึ่งตามเกณฑ์แล้ว หลักสูตรระดับปริญญา
เอก กําหนดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต เห็นควรปรับลดหน่วยกิตเป็น ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และควรกําหนดให้
มี ICT ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
2. มคอ.2 หน้า 13 รายวิชา 0324823 สัมมนาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก ควรกําหนดให้
มีการสัมมนา 2 ครั้ง คือ
สัมมนา 1 เป็นการสัมมนาภาษาไทยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ
สัมมนา 2 เป็นการสัมมนาภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. มคอ.2 หน้า 17 รายวิชา 0324851 ดุษฎีนิพนธ์
จากเดิม ...กําหนดให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 บทความ
…publicizing at least 2 research articles in international journals
แก้ไขเป็น ...กําหนดให้ตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
…publicizing at least 1 research articles in international journals
4. แผนจํานวนรับนิสิตจะต้องคํานึงถึงอัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนิสิต ซึ่งกําหนดอัตรา
ไม่เกิน 1 : 5 และในประวัติและผลงานของอาจารย์จะต้องระบุรายละเอียดของผลงานให้ชัดเจน หรือระบุใน
มคอ.2 ว่ามีกระบวนการร่วมมือกับอาจารย์ส่วนงานอื่น ๆ อย่างไรบ้าง
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5. ตรวจสอบชื่อของอาจารย์และผลงานทางวิชาการ เช่น หน้า 44 - 45 ประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน แต่ปรากฎผลงานที่ไม่มีชื่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน อยู่ในหลาย
รายการ
6. มคอ.2 หน้า 44
จากเดิม วไลพร ยุทธโกษา และอมวรรณ วีระธรรมโม
แก้ไขเป็น วไลพร ยุทธโกษา และอมลวรรณ วีระธรรมโม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป
4.10 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 4 หลักสูตร)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่ อ ให้ จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า ว ตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2557 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปี พ.ศ. 2556 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ กส์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560 ให้ มีผ ลตั้ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ดาํ เนินการต่อไป
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4.11 เรื่อง ขอปิดหลักสูตร (รวม 3 หลักสูตร)
ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร
และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดย “การปิดหลักสูตร” หมายความว่า การยุติการดําเนินการเปิดสอนใน
หลักสูตรที่ได้รับการ อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว หากประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตร จะต้อง
ดําเนินการเสนอขออนุมัติ เปิดหลักสูตรใหม่” ในการนี้จึงเสนอปิดหลักสูตรเพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรมี
คุณภาพสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยการจัดการศึกษาให้กับนิสิตที่ยังค้างอยู่และในระหว่างรอนิสิตสําเร็จการศึกษาจึงขอใช้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอื่น ที่อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จึง
ขอปิดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบมีเงื่อนไข)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (แบบมีเงื่อนไข)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (แบบสมบูรณ์)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และให้ดําเนินการต่อไป
4.12 เรื่อง แนวทางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2561
เลื่อนไปประชุมในครั้งถัดไป
4.13 เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
เลื่อนไปประชุมในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนมีนาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
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
3/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม ศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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