รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 7/2561
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 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. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
6. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
13. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
15. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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17. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(ว่าที่ร้อยโทจิรัฐติกาล นิลเอสงค์....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
18. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
7. นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ
8. นางสาวอิลวาณี กุเต๊ะ
9. อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน
10. อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
11. นางสุภาภรณ์ คติการ
เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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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 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถนุ ายน 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 3.1 เรือ่ ง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ 2560
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. อนุโลมให้ยกเว้นหน่วยกิตตามเสนอ ให้แก่นิสิตที่เข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2560
2. ผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ต้องใช้การ
โอนรายวิชา ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 31 ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้า
ศึกษา สามารถขอเงินคืนได้
3. กรณีทหี่ ลักสูตรจะใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับฯ ข้อ 33 การ
ยกเว้นหน่วยกิต ให้แก่ผู้เข้าศึกษา จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
4. ควรปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 7
ข้อ 33.3 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน
เห็นควรดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อ
ดําเนินการ
2. แจ้งมติแก่ภารกิจทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
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ลําดับที่

3
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ในเดือนสิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง โครงสร้างรายวิชาเรียนเทียบหลักสูตร
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ปริญญาตรี 4 ปี และขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อ
บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ หลักสูตรใหม่ ดําเนินการ
2. แจ้งมติแก่ภารกิจทะเบียนนิสิตและ
พ.ศ. 2560
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. อนุโลมให้ยกเว้นหน่วยกิตตามเสนอ ให้แก่นิสิตที่เข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2560
2. ผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ต้องใช้การ
โอนรายวิชา ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 31 ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้า
ศึกษา สามารถขอเงินคืนได้
3. กรณีทหี่ ลักสูตรจะใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับฯ ข้อ 33 การ
ยกเว้นหน่วยกิต ให้แก่ผู้เข้าศึกษา จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
4. ควรปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 7
ข้อ 33.3 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1. แจ้งมติแก่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง ขอคืนสภาพการเป็นนิสติ ของ ร.ต.อ.กะบิน
พัฒนาและภารกิจทะเบียนนิสิตและ
ประยูรกาญจน์
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบคืนสภาพการเป็นนิสิตของ ร.ต.อ.กะบิน ประยูร ติดตามนิสิตไปชําระเงิน และยื่นเรื่องขอ
สําเร็จการศึกษาที่ภารกิจทะเบียนนิสิต
กาญจน์ รหัสนิสิต 52881027 นิสิตปริญญาโท หลักสูตร
และบริการการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ
3. เสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบเข้าที่ประชุม
และกระบวนการยุติธรรม
2. มอบวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประสานนิสิตให้ สภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม
2561
มาชําระค่าใช้จา่ ยที่ค้างชําระ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท
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ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
(สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. แจ้งสภามหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 4.4 เรือ่ ง การจัดสัมมนาเพือ่ กําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มจี าํ นวนนิสติ น้อย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในรูปแบบการสัมมนาบนเวทีโดยมีผู้แทนจาก
กลุ่มต่าง ๆ
2. เห็นควรให้มีการหารือและสรุปข้อเสนอแนะจากกลุม่
ต่าง ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
2.2 สภาวิชาการ
2.3 ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
2.4 หลักสูตรทีม่ ีความเสี่ยง
3. นําข้อสรุปจากทั้ง 4 กลุม่ เพื่อหารือในที่ประชุมสภาวิชาการ
และที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อสรุปเป็นแนวทางการสัมมนาบนเวที และเสนอตัวแทนของ
แต่ละกลุ่มเพื่อดําเนินการสัมมนาบนเวที
วาระที่ 5.2 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 4 ข้อ
มติ ประชุ ม เห็ น ชอบร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 7 หลักสูตร)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. ขอถอนวาระในหลักสูตรลําดับที่ 3 – 5
2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ลําดับที่ 1 – 2 และ
6 – 7 มอบผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
3. ในการเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เพิ่ม

ผลการดําเนินงาน

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการเพื่อดําเนินการ
2. เตรียมเสนอเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม
ทั้ง 4 กลุ่ม

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
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ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ประเด็นขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้สภาวิชาการ
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ.08) และ
แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
วาระที่ 5.4 เรื่อง ร่าง กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการการปรับปฏิทินการศึกษา โดยเลื่อน
การเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณารายละเอียด ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ปัญหาเหล่านั้น
2. เห็ น ควรหารื อ ในที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ า นวยการ และ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก่ อ นทํ า รายละเอี ย ดปฏิ ทิ น เพื่ อ เสนอสภา
วิชาการพิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 5.5 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.
2559
ถอนวาระ

ผลการดําเนินงาน

1. แจ้งมติแก่ภารกิจทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา และฝ่ายวิชาการเพื่อ
ดําเนินการ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ในวันที่
16 กรกฎาคม 2561

แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุม
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
2. บุคคลลําดับที่ 6 ตามตารางนําเสนอ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลแจ้งผู้เสนอ
ปรับแก้ตามมติของที่ประชุมสภาวิชาการ และเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 หากมิได้เสนอเข้าที่ประชุมตามกําหนด สภาวิชาการ
เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป โดยแนบมติและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากการประชุมสภาวิชาการ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
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ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2561
เมื่อวันพุธที่ 25 มิถนุ ายน 2561 และผลการแจ้งเวียน เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(สมอ.08) รวม 2 หลักสูตร
2.1 ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธ
ที่ 25 มิถุนายน 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2561 นั้นฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
วิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
2.2 ผลการแจ้งเวียน เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) รวม 2 หลักสูตร
ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) รวม 2 หลักสูตร ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 64.03/ว 1380
ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) รวม 2 หลักสูตรนั้น ได้กําหนด
ส่งแบบให้ความเห็นชอบภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เมื่อสิ้นกําหนดแล้วฝ่ายเลขานุการสรุปผลการแจ้ง
เวียนได้ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น
ต้นไป
ผลการพิจารณา เห็ นชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ประจํา หลัก สูต รและอาจารย์ผู้ รับผิด ชอบ
หลักสูตรตามเสนอ
2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลัก สูต รการศึก ษา
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ผลการพิจารณา เห็ นชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ประจํา หลัก สูต รและอาจารย์ผู้ รับผิด ชอบ
หลักสูตรตามเสนอ
จึง เสนอที่ป ระชุมทราบผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) รวม 2 หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชัน้ เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ....
ตามที่ฝ่ายกิจการนิสิตได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่อง ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .... และสภาวิชาการได้พิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมีมติ เห็นชอบในหลักการ จํานวน
ชั่วโมง 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ เห็นควรให้ปรับกิจกรรมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในรูปแบบของการตั้งชมรม
และผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานวิชาการ ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
ผู้รับผิดชอบได้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. คํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่ให้นิสิตเข้าร่วม ต้องออกแบบโดยไม่ให้ซ้ําซ้อนกับกิจกรรมที่ตอบตัวชี้วัด
ของ AUN QA และ TQF
2. ร่าง หลักสูตรฯ มีการกล่าวถึงนโยบายต่าง ๆ ควรปรับให้เป็นปัจจุบันที่สุด เช่น หน้าที่ 2 ได้กล่าวถึง
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น
3. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติการเทียบจํานวนชั่วโมงที่นิสิตไปทํากิจกรรมที่คณะ หรืออาจประกาศเป็น
แนวปฏิบัติแยกจากหลักสูตร
4. ควรมีระบบตารางกิจกรรมของคณะเพื่อให้นิสิตต่างคณะที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
5. ควรมีระบบฐานข้อมูลของนิสิตเพื่อการจัดเก็บข้อมูลของนิสิตอย่างเป็นระบบชัดเจน
6. เปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถเปิดกลุ่มสนใจเพื่อเปิดรับนิสิตมาเข้าร่วมทํากิจกรรมพัฒนานิสิต โดย
อาจเปิดให้เสนอกลุ่มกิจกรรม และรวบรวมเป็นบัญชีกิจกรรม
7. ควรมีการจัดทําแผนให้นิสิตเก็บจํานวนชั่วโมง ในแต่ละภาคเรียน
8. คํานึงถึงระบบการกํากับดูแล การประเมินผลตามผลลัพธ์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ กําหนดให้ใช้ ตั้งแต่ปีก ารศึกษา 2560
เป็นต้นไป
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
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1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 และข้อ 5
และมีข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป ดังนี้
1.1 งานวิจัยเรื่องที่ 1 ควรเพิ่มหน้ารองปกของรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อระบุชื่อคณะผู้ทําวิจัย
1.2 งานวิจัยเรื่องที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ เช่น หน้า 13 มีคําว่า “ปอเนาะ”
“ปอเนอะ” เป็นต้น
1.3 อาจนําแบบเสนอการทําวิจัยที่เสนอต่อกระทรวงฯ มาประกอบรายงานวิจัย
1.4 ผู้ขออาจพิจารณาเสนอผลงานเป็นบทความวิจัย และเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
เอกสารประกอบ
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ และให้
ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้
ดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จากเดิม 50 คน ปรับเป็น 60 คน
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิตและให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จากเดิม 50 คน ปรับเป็น 60 คน และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้พิจารณาและดําเนินการให้มีจํานวนคณาจารย์ที่จะรองรับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาเอก วิชาชีพครู และการนิเทศการสอนได้ตามเกณฑ์ของคุรุสภา
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม
2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนสิงหาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 22 สิงหาคม 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
8/2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 2 หลักสูตร)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จากเดิม 30 คน ปรับเป็น 60 คน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิตและให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จากเดิม 30 คน ปรับเป็น 60 คน และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้พิจารณาและดําเนินการให้มีจํานวนคณาจารย์ที่จะรองรับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเอก วิชาชีพครู และการนิเทศการสอนได้ตามเกณฑ์ของคุรุสภา
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ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

