รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2561
วันพุธที่ 27 มิถนุ ายน 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.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
8. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
14. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
15. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
17. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
18. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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19. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
2. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
7. อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
8. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
9. นางรัชรี ตุดเกื้อ
10. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
12. อาจารย์อรรถพงศ์ เขียวแกร
13. อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชเู กียรติ
14. อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
16. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
17. อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
18. อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
19. อาจารย์จิราพร คงรอด
20. อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
21. นายอุกกฤช คงคาลัย
22. นางสาวปัทมา สํานักโหนด

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
ไม่มี
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 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 3.1 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 12 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน
เห็นควรดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2561
3. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2561

4
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
3 วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 8 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4 วาระที่ 4.3 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 12 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
5 วาระที่ 4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 14 ข้อ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการ ร่ า ง หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบ
พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดําเนินการต่อไป
6
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ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2561
3. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2561
3. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬาเพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2561
3. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
วาระที่ 4.5 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 4 หลักสูตร) 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
มติ ที่ประชุม
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.6 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รการศึ ก ษา 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2560
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
มติ ที่ประชุม
3. เสนอขออนุมัติต่อคุรุสภา
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ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1. เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รตามเสนอใน
ประเด็นที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ในประเด็นที่ 2 จะต้องเสนอขออนุมัติ
ต่อคุรุสภา เพื่อให้คุรุสภาเห็นชอบก่อนเปิดสอน 60 วัน
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชั้นเรียน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จํานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง ทั้งนี้
เห็นควรให้ปรับกิจกรรมโดยสร้าง การมีส่วนร่วมของอาจารย์ใน
รูปแบบของการตั้งชมรม และผ่านความเห็นชอบจากส่วนงาน
วิชาการ ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 5.3 เรื่อง ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิต
พิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ว่า ควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่พร้อมรองรับคนพิการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(รวม 6 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเสนอ
2. มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน

1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยกิจการนิสิตเพื่อ
ดําเนินการปรับแก้
2. เตรียมเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป

1. แจ้งมติแก่ภารกิจรับนิสิตเพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฝ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
3. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นั้นฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ 2560
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 แล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิต และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 33 การยกเว้นหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นหน่วยกิตให้แก่นิสิตได้ดังกรณี 33.4 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้รับการ
ยกเว้นเพิ่มจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการที่หลักสูตร
สังกัด ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ สําหรับรายวิชาที่ขอยกเว้นนั้นได้
ใช้โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด มาเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯ ซึ่งเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาที่เทียบมีความครอบคลุมของคําอธิบาย
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีจํานวนหน่วยกิตเท่ากัน คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตที่ยกเว้นเท่ากับ 72 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. อนุโลมให้ยกเว้นหน่วยกิตตามเสนอ ให้แก่นิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560
2. ผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ต้องใช้การโอนรายวิชา ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 31
ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา สามารถขอเงินคืนได้
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3. กรณีที่หลักสูตรจะใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับฯ ข้อ 33 การยกเว้นหน่วยกิต ให้แก่ผู้เข้าศึกษา
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4. ควรปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ที่
กําหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 33.3 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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 2 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 และข้อ 5
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ของอาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง และให้ความเห็นชอบว่าผลงาน
ทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 - 5
4.2 เรื่อง โครงสร้างรายวิชาเรียนเทียบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และขอยกเว้น
หน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
สังกัดประจําส่วนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ใน
สมัยการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในโครงสร้างรายวิชาเรียนเทียบหลักสูตร 4 ปี ของ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 จึงใคร่ขอ
อนุมัติยกเว้นหน่วยกิต รายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 53 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี 3 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิตที่ขอยกเว้นทั้งหมด 74 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตที่ยกเว้นเท่ากับ 74 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. อนุโลมให้ยกเว้นหน่วยกิตตามเสนอ ให้แก่นิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560
2. ผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ต้องใช้การโอนรายวิชา ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 31
ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา สามารถขอเงินคืนได้
3. กรณีที่ ห ลัก สูตรจะใช้เ กณฑ์ต ามข้ อบัง คับฯ ข้อ 33 การยกเว้น หน่ว ยกิต ให้ แก่ผู้เ ข้า ศึกษา
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4. ควรปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ที่
กําหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 33.3 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 เรื่ อ ง ขอคื น สภาพการเป็ น นิ สิ ต และขออนุ มั ติ จ บหลั ก สู ต รของ ร.ต.อ.กะบิ น
ประยูรกาญจน์
ด้วย ร.ต.อ.กะบิน ประยูรกาญจน์ รหัสนิสิต 52881027 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม ห้องเรียนนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย เพื่อขอคืนสถานภาพนิสิต
1. นิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยชําระค่าลงทะเบียนเรียน ทั้งหลักสูตร
150,000 บาท แล้วแต่ยังค้างชําระค่าลงทะเบียนช้า 15,600 บาท ค่าภาษาอังกฤษ 3,000 บาท ค่าสอบปาก
เปล่า 1,000 บาท ค่าตรวจรูปเล่ม 1,000 บาท รวมเงินที่ค้างชําระ 20,600 บาท
2. นิสิตเรียนครบหลักสูตร และได้ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2555
3. นิสิตได้พ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการให้พ้นสภาพนิสิต ประจํา
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 (กรณีหมดระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร
ปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอคืนสภาพการเป็นนิสิตของ ร.ต.อ.กะบิน
ประยูรกาญจน์ โดยนิสิตต้องชําระค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินที่นิสิตต้องชําระทั้งสิ้น 22,600 บาท (สองหมื่นสองพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
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1. เงินค้างจ่าย จํานวน 20,600 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา จํานวน 2,000 บาท
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบคืนสภาพการเป็นนิสิตของ ร.ต.อ.กะบิน ประยูรกาญจน์ รหัสนิสิต 52881027 นิสิต
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
2. มอบวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประสานนิสิตให้มาชําระค่าใช้จ่ายที่ค้างชําระ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. แจ้งสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 เรื่อง การจัดสัมมนาเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่
มีจํานวนนิสิตน้อย
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติในวาระที่
5.6 เรื่อง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ข้อ 4 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีปัญหาจํานวนผู้เรียนลดลง
ข้อ 5 เห็นควรให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาเพื่อ
กําหนดนโยบายและทิศทางการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
ข้อ 7 ทบทวนเงื่อนไขการเปิด-ปิดหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
จากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะใน
การจัดสัมมนาเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีจํานวนนิสิตน้อย
1. การสั ม มนาใช้ รู ป แบบการเสวนาบนเวที โ ดยผู้ แ ทนจากคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการของ
สภามหาวิทยาลัย ผู้แทนจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ
2. รับฟังประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อสรุปแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่อไป
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในรูปแบบการสัมมนาบนเวทีโดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ
2. เห็นควรให้มีการหารือและสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
2.2 สภาวิชาการ
2.3 ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
2.4 หลักสูตรที่มีความเสี่ยง
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3. นําข้อสรุปจากทัง้ 4 กลุม่ เพื่อหารือในที่ประชุมสภาวิชาการและทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพือ่ สรุปเป็นแนวทางการสัมมนาบนเวที และเสนอตัวแทนของแต่ละกลุม่ เพื่อ
ดําเนินการสัมมนาบนเวที
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม
2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนกรกฎาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 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
7/2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. อาจจัดเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2. ควรพิจารณาจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก รวมถึงการ
รองรับเทคโนโลยีการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน
3. กรณีที่หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องพิจารณาทบทวนเรื่องความซ้ําซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
4. ควรมีหน่วยวิจัยเฉพาะทางของหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและสนับสนุนการทําวิจัยของผู้เรียน
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุมก่อนดําเนินการ
ต่อไป
5.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 7 หลักสูตร)
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 7 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (เกณฑ์ 2548)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2559
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2559
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. ขอถอนวาระในหลักสูตรลําดับที่ 3 – 5
2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ลําดับที่ 1 – 2 และ 6 – 7 มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
3. ในการเสนอขออนุมัตติ ่อสภามหาวิทยาลัย ให้เพิ่มประเด็นขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้
สภาวิชาการพิจารณาอนุมัตกิ ารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ.08) และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
5.4 เรื่อง ร่าง กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้การดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนิสิตทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จึงขอเสนอ
ร่าง กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเป็นการปรับเลื่อนช่วงระยะเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาข้อมูลการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการการปรับปฏิทนิ การศึกษา โดยเลือ่ นการเปิดภาคเรียน ทัง้ นี้ จะต้องพิจารณา
รายละเอียด ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาเหล่านัน้
2. เห็นควรหารือในที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนทํารายละเอียด
ปฏิทินเพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
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5.5 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559
ถอนวาระ
ปิดประชุม เวลา 16.20 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

