รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2561
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 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)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
8. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
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. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
17. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)

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

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
7. อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์ พุมมา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
12. นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
13. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
14. นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
15. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตัง้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
1.3.2 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน
เห็นควรดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2561
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
2 วาระที่ 4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 8 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
3 วาระที่ 4.3 เรื่อง ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 18 ข้อ
มติ ที่ประชุมมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง
4

5

6

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการปรับแก้
2. เสนอสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
5/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 4.4 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 10 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบ
พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร่ า ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต 6 พฤษภาคม 2561
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภา
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ต่อไป
วาระที่ 5.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตร 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
7 วาระที่ 5.4 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (จํานวน 1 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.4 เรือ่ ง แต่งตัง้ กรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในแทนผูท้ พี่ ้นจากตําแหน่ง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/25631 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ได้พิจารณาการ
เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง 1 คนนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา
และมีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในแทนผู้ที่พ้น
จากตําแหน่ง 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง คือ จนถึงวันที่
1 ธันวาคม 2561
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

6
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
3/2561วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้าที่ 2 ข้อที่ 5.6 หลักสูตรพหุวทิ ยาการ
จากเดิม กฏหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แก้ไขเป็น กฎหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
2. มคอ.2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากเดิม 12.2.3 สามารถทํางานและบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ให้เป็นที่ศรัทธาของผู้จัดการ
มีความเป็นนักคิดและเป็นผู้นําทางความคิด เป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มี
คุณภาพสูง เช่น การเปิดสอนรายวิชาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แก้ไขเป็น 12.2.3 สามารถทํางานและบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีความเป็นนักคิดและเป็นผู้นํา
ทางความคิด เป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง
3. มคอ.2 หน้าที่ 7 ข้อที่ 14 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น กิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นยังมีน้อยเกินไป ควรเพิ่มกิจกรรมอื่นมากกว่าการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (ภาคใต้) เพียงอย่างเดียว และควรเพิ่มการหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
4. มคอ.2 หน้าที่ 11 ข้อที่ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.1 ควรกําหนดเฉพาะค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสม เห็นควรตัด...หรือได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ออก
5. มคอ.2 หน้าที่ 16 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แบบ 1.1 ยังขาดกลไกการสร้างสมรรถนะการนํา
องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในวงกว้าง ควรกําหนดให้มีการนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบสัมมนา 2 ระดับ คือ ใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยระบุไว้ในแผนการศึกษา และ มคอ.3 ของรายวิชาสัมมนา
6. มคอ.2 หน้าที่ 16 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
จากเดิม ...พัฒนาโจทย์วิจัยจากปรากฎการณ์สนาม...
แก้ไขเป็น ...พัฒนาโจทย์วิจัยจากปรากฏการณ์สนาม...
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7. มคอ.2 หน้าที่ 17 แผนการศึกษา แบบ 2.1 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และ
ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนตามข้อบังคับฯ
8. มคอ.2 หน้าที่ 18 รายวิชา 0199511 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม ควรทบทวนคําอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมแนวคิด 3 ด้าน คือ
1. โครงสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิม
2. การแลกเปลี่ยน และปรับใช้ทางวัฒนธรรม
3. พลวัตทางวัฒนธรรม
9. การเขียนชื่อรายวิชา 0199591 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (แบบ 1.1) และรายวิชา 0199592 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(แบบ 2.1) ตรวจสอบการเขียนชื่อรายวิชาให้สอดคล้องตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร
10. มคอ.2 หน้าที่ 24 ตรวจสอบตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาและสถาบันที่จบของอาจารย์ลําดับ
ที่ 5 นายศรีศักร วัลลิโภดม
11. มคอ.2 หน้าที่ 25 ข้อ 5.4 จํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
จากเดิม หลักสูตรแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพิ นธ์ 51 หน่วยกิต
แก้ไขเป็น หลักสูตรแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพิ นธ์ 36 หน่วยกิต
12. มคอ.2 หน้าที่ 57 ตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาของ นายพรไทย ศิริสาธิตกิต
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 1 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
3. พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ว่าควร
เปลี่ยนไปเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 หรือไม่
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 3 และ 5
2. เห็นควรเปลี่ยนสาขาวิชา จากเดิมที่ขอ สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เปลี่ยนเป็น
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ เ สนอ ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้าที่ 2 ข้อที่ 5.3 การรับเข้าศึกษา
จากเดิม รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
แก้ไขเป็น รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
2. มคอ.2 หน้าที่ 7 ข้อ 1.2 ความสําคัญ และหน้าที่ 8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
จากเดิม ...บัณฑิต...
แก้ไขเป็น ...มหาบัณฑิต...
3. มคอ.2 หน้าที่ 13 วิชาเลือก กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา 15 รายวิชา เห็น
ควรจัดกลุ่มรายวิชาเลือกเพื่อให้นิสิตเลือกเรียน โดยอาจจัดเป็นกลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์
และเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกข้ามวิชาเอกได้
4. มคอ.2 หน้าที่ 50 - 56 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร ตรวจสอบประเด็น ดังนี้
1. ผลงานอาจารย์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญา
2. ผลงานไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง
5. มคอ.2 หน้าที่ 56 ตรวจสอบความถูกต้องของ ผลงานทางวิชาการ และจํานวนหน้าของผลงานที่อ้าง
ถึง
“วรางคณา กีรติวิบูลย์, ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์ และวีณา สุขสุวรรณ. (2556). “ตัวแบบ
พยากรณ์ยางแผ่นรมควันชั้น 3,” ใน การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18. (หน้า 124). วันที่ 14–16
มีนาคม 2556. กระบี่.
วรางคณา กีรติวิบูลย์, ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์ และวีณา สุขสุวรรณ. (2556). “ตัวแบบ
พยากรณ์ราคาขายปลีกน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,” ใน การประชุมวิชาการ
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และนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจํา ปี 2556. (หน้า 37). วันที่ 22–25 พฤษภาคม
2556. สงขลา.”
6. ควรเพิ่มพื้นความรู้ Data Science วิทยาการคํานวณ และเสนอให้เพิ่มคณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์การเงินเป็นรายวิชาเลือก
7. อาจเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ หรื อ เปิ ด ให้ นิ สิ ต ลงเรี ย นในรายวิ ช าของสาขาวิ ช าอื่ น ๆ เช่ น วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
8. ควรเพิ่มความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อรองรับการผลิตครูสาขาขาดแคลน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4.3 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้าที่ 5 ข้อที่ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากเดิม ...โดยเน้นการใช้และอนุรักทรัพยากรอย่างยั่งยืน...
แก้ไขเป็น ...โดยเน้นการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน...
2. มคอ.2 หน้าที่ 8 ข้อที่ 1.1 ปรัชญา ให้ระบุปรัชญาของหลักสูตร ไม่ต้องมีการเกริ่นนําที่มา
3. มคอ.2 หน้าที่ 8 ข้อที่ 1.2 ความสําคัญ
จากเดิม ...เนื่องปัจจุบันวิทยาศาสตร์...
แก้ไขเป็น ...เนื่องจากปัจจุบันวิทยาศาสตร์...
4. มคอ.2 หน้าที่ 10 ข้อที่ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 ทบทวนการเขียนคุณสมบัติ
ให้ชัดเจน
5. มคอ.2 หน้าที่ 10 ข้อที่ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กําหนดผลการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 พิจารณาว่าควรระบุหรือไม่ เนื่องจากการจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั่วไป คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
6. มคอ.2 หน้าที่ 14 ข้อที่ 3.1.3 รายวิชา ปรับรูปแบบการเขียนโดยแยกโครงสร้างแผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 ออกจากกันให้ชัดเจน และระบุว่ารายวิชาใดเป็นรายวิชาที่เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต รวมถึงจัด
กลุ่มรายวิชาเลือก โดยแยกออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
7. มคอ.2 หน้าที่ 16 หมวดวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ ก1) และวิทยานิพนธ์
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(แบบ ก2) โดยปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย และตรวจสอบชื่อรายวิชาให้สอดคล้อง
ตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร
8. มคอ.2 หน้าที่ 18 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ควรมีหมายเหตุบอกไว้ใต้ตาราง หรือด้านข้าง
9. มคอ.2 หน้าที่ 29 รายวิชา 0207697 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก1) และรายวิชา 0207699 วิทยานิพนธ์
(แบบ ก2) ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
10. มคอ.2 หน้ าที่ 31 ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของอาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรลํ าดั บที่ 15 นางวรางคณา
เรียนสุทธิ์ ว่าสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่
11. มคอ.2 หน้าที่ 42 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ควรระบุให้ครบถ้วนสมบูรณ์
12. มคอ.2 หน้าที่ 53 - 79 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เกิน 5 ปี ให้ตัดออก ปรับรูปแบบการเขียน
ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้เสนอ ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. แบบเสนอหลักสูตร หน้า 6 ข้อ 5 ผลการวิเคราะห์และผลการพิจารณาหลักสูตร
จากเดิม 5.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แก้ไขเป็น 5.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มคอ.2 หน้า 3 ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 3 ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์
3. มคอ.2 หน้ า 6 ข้ อ 14 ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ควรเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ กั บ
โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่
4. มคอ.2 หน้า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ทบทวนคุณสมบัติใน “(2) มีประสบการณ์ทํางาน
ในระบบสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์วิจัย” ซึ่งไม่รองรับบัณฑิตที่จบใหม่ เห็นควร
เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบัณฑิตที่จบใหม่ด้วย

11
5. มคอ.2 หน้า 14 รายวิชา 0504105 อาชีวอนามัยและสุขภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขเป็น อาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม
6. มคอ.2 หน้า 15 รายวิชา 0504214 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ Health Promotion lnnovation
และรายวิชา 0504224 การจัดการระบบสุขภาพชุมชนแนวใหม่ Modern of Community Health System
Management คําว่า “แนวใหม่” ควรใช้ภาษาอังกฤษ ว่า “lnnovation” ให้เหมือนกัน
7. มคอ.2 หน้า 15 รายวิชา 0504231 พิษวิทยาและสุขภาพสิ่งแวดล้อม แก้ไขเป็น พิษวิทยาในงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม
8. มคอ.2 หน้า 15 รายวิชา 0504232 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แก้ไขเป็น
การประเมินผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม
9. มคอ.2 หน้า 15 รายวิชา 0504233 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ แก้ไขเป็น การประเมินความเสี่ยง
ทางสุขภาพ โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม
10. มคอ.2 หน้า 19 รายวิชา 0504104 การส่งเสริมสุขภาพองค์รวม คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
จากเดิม …prevention and thread
แก้ไขเป็น …prevention and threat
11. มคอ.2 หน้า 19 รายวิชา 0504106 สัมมนาในงานสาธารณสุข 1 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
จากเดิม Define interesting…
แก้ไขเป็น Identify interesting …
12. มคอ.2 หน้า 53 วุฒิการศึกษา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ควรระบุ เป็นตัวย่อ
เหมือนของท่านอื่น ๆ
จากเดิม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
แก้ไขเป็น ส.ม. และ ส.บ.
13. ควรเพิ่มรายวิชาชีวสถิติ จํานวน 3 หน่วยกิต โดยให้มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากระดับปริญญาตรี
14. ทบทวนการเขียนใน มคอ.2 ให้เห็นความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4.5 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 4 หลักสูตร)
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการต่อไป
4.6 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ด้ ว ยหลั ก สูต รการศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ มีก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร
อุดม ประกอบกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและ
สมั ครเข้ าศึก ษาในหลั กสู ตรการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา เป็ นจํานวนมาก ดั ง นั้น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มจํานวนนิสิตและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ.เพิ่มเติม เพื่อดูแลและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้มีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จาก 1 กลุ่ม 30 คน เป็น 2 กลุ่ม 60 คน และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอในประเด็นที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ในประเด็นที่ 2
จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคุรุสภา เพื่อให้คุรุสภาเห็นชอบก่อนเปิดสอน 60 วัน
2. มอบผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561
2561

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนมิถุนายน 2561 ตรงกับวันพุธที่ 27 มิถุนายน 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
6/2561 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7
วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ....
ตามที่ฝ่ายกิจการนิสิตได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่อง จํานวนชั่วโมงของหลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชั้นเรียน และสภาวิชาการได้พิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่
27 กันยายน 2560 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ และมีมติ มอบให้ผู้รับผิดชอบไปจัดทําเนื้อหา
หลักสูตรที่ระบุรายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา และจํานวนชั่วโมง ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา
อีกครั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรสรุปโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อให้เห็นภาพรวม โดยระบุจํานวนชั่วโมงรวมของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จํานวนชั่วโมงของกิจกรรมบังคับ และจํานวนชั่วโมงของกิจกรรมตามอัธยาศัย
2. กิจกรรมในหลักสูตรควรจะมีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ และความเป็น
พลโลก
3. เสนอให้นิสิตมีบัตรสะสมความดี หรือระเบียนแสดงผลการทํากิจกรรมเพื่อบันทึกการทําความดีใน
แต่ละครั้ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จํานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ เห็นควรให้ปรับกิจกรรมโดยสร้าง
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในรูปแบบของการตั้งชมรม และผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานวิชาการ ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
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5.3 เรื่อง ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
ออกข้ อกํ าหนด นโยบาย หลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารรับ คนพิ การเข้ าศึ ก ษาเพื่ อ ประกาศใช้ ในแต่ล ะปีก ารศึ กษา
ประกอบด้วย เป้าหมาย จํานวนรับ หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการรับ ประเภทความพิการที่จะรับ คณะ/สาขาวิชาที่
เปิดรับ วิธีการคัดเลือก รวมถึงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บ โดยแจ้งประกาศดังกล่าวในแต่ละปีการศึกษา
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมส่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อ
ทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีการศึกษา ประกอบกับหนังสือที่ ศธ 0508/ว652 เรื่อง ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคน
พิ ก าร ลงวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ ร ะบุ ว่ า หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ ดํ า เนิ น การตามประกาศที่ กํ า หนด
โดยเฉพาะข้อ 1) 3) 4) และ 5) ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ที่รับคนพิการศึกษาในปีการศึกษานั้น ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทํา ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่พร้อมรองรับคนพิการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
5.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 6 หลักสูตร)
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 6 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ.
2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 (เกณฑ์ 2548)
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย (5 ปี ) ฉบับปี พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการต่อไป
ปิดประชุม เวลา 16.50 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

