รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห*องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ3ายทอดสัญญาณทางไกลไปยังห*องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขต
พัทลุง และห*องประชุมหน3วยประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู*เข*าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร. วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารยอํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย ดร.กิติพงศ หังสพฤกษ
4. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แย'มกสิกร
5. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล อารียกุล
6. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
7. รองศาสตราจารยพรชัย ลิขิตธรรมโรจน
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(รองศาสตราจารยน'อม สังขทอง ... รักษาการแทน)
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค ... ปฏิบัติหน'าที่แทน)
11. ผู'อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
12. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข อุดม
13. รองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์ กล8อมเกล'า
14. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สังขรักษ
15. รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
16.
17.
18.
19.

ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.จตุพร แก'วอ8อน
ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.โสมศิริ เดชารัตน
ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.นิสากร กล'าณรงค
รองอธิการบดีฝBายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
20. หัวหน'าฝBายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
21. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
22. นางสาววรรณทิพย หนูหลง
ผู*ไม3เข*าประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยู8สุข
2. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
3. ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม
ผู*เข*าร3วมประชุม
1. ผู'ช8วยอธิการบดีฝBายพัฒนาการจัดการเรียนรู'
(อาจารย ดร.ศิลปDชัย สุวรรณมณี)
2. ผู'ช8วยอธิการบดีฝBายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผู'ช8วยศาสตราจารยกัญจนี พลอินทร ... ปฏิบัติหน'าที่แทน)
4. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู'ช8วยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ... ปฏิบัติหน'าที่แทน)
6. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผู'ช8วยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
7. รองคณบดีฝBายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(อาจารยศิรินทรญา เปHยกลิ่น)
8. อาจารย ดร.นวิทย เอมเอก
9. นายทะเบียนมหาวิทยาลัย
(นางโสภิน วัฒนเมธาวี)
10. นายอุกกฤช คงคาลัย
11. นางรัชรี ตุดเกื้อ
12. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู'ช8วยเลขานุการ
ผู'ช8วยเลขานุการ
ผู'ช8วยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
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เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กล8าวเปMด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต8าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ*งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ*งจากประธาน
1.1.1 เรื่อง การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐ มนตรี พร'อมด' วย ดร.สุวิทย
เมษินทรีย รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ร8วมประชุมหารือ เรื่อง
การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Manpower Development) ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)
การประชุมหารือในครั้งนี้มีการนําเสนอการผลิตและพัฒนากําลังคนหลักสูตร Non-Degree
และ หลั กสู ต ร Degree โดย ผู' อํา นวยการสํ า นั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร วิ จั ย และ
นวัตกรรมแห8งชาติ (ดร.กิติพงค พร'อมวงค) อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ)
ประธานอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล (ผศ.ดร.วิโ รจน ลิ้มไขแสง) และประธานที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหล'า) รวมถึงการนําเสนอสิทธิประโยชนส8งเสริมบุคลากร
ทักษะสูง โดย เลขาธิการคณะกรรมการส8งเสริมการลงทุน (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร)
ทั้งนี้ ทิศทางนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2567 ในกรอบระยะเวลา
5 ปH มี 5 แนวทาง คือ
1. สร'างระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให'มีคุณภาพ มีแนวทางการดําเนินการได'แก8
1.1 ขยายผลหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงสถาบั น การศึ ก ษาและ
ภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู'กับการทํางาน (Work – Integrated Learning : WIL)
1.2 ผลักดันโปรแกรมใช'ประโยชนผู'มีศักยภาพสูง (Talent Utilization)
1.3 ดึงดูดผู'มีศักยภาพสูงจากต8างประเทศ (Global Talent)
1.4 ส8งเสริ มการเคลื่อนย'ายบุคลากรระหว8างภาคส8 วนต8า ง ๆ ภายในประเทศ (Talent
Mobility)
2. ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC
2.1 พัฒนาระบบข'อมูลและแผนความต'องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC
2.2 พัฒนาความสามารถด'านเทคโนโลยีให'แก8สถานประกอบการโดยใช'โจทยร8วม
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2.3 ส8 ง เสริ ม การพั ฒ นากํ า ลั ง คนหรื อ การวิ จั ย ร8 ว มระหว8 า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการในพื้นที่ EEC
2.4 การใช'นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox
3. ส8งเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิตและการสร'างทักษะเพื่ออนาคต
3.1 ยกระดับฝrกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางาน (Re-Skill/Up-Skill)
3.2 ขยายผลกลไกพั ฒ นาทั ก ษะด' า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมและทั ก ษะเพื่ อ อนาคต
(Future Skill) ให'แก8เยาวชน
4. ส8งเสริมปwญญาประดิษฐเปxนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
4.1 สร'างความเข'าใจและทักษะพื้นฐานให'แก8เด็กและเยาวชนด'านปwญญาประดิษฐ
4.2 พัฒนาทักษะด'านเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐให'กับบุคลากรวัยทํางาน
4.3 สร'างความสามารถให'ผู'ประกอบการด'วยเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐ
5. ปฏิรูประบบอุดมศึกษาของประเทศ
5.1 กําหนดกลุ8มสถาบันอุดมศึกษาตาม “กลุ8มผลลัพธ” (University Repositioning)
5.2 ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณ
5.3 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห8งการประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม
โดยสามารถศึกษารายงานฉบับนี้ได'จาก สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแห8งชาติ (สอวช.)
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ*งจากกรรมการ
ไม3มี
1.3 เรื่องแจ*งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง รายงานความก*าวหน*า/ผลการดําเนินงานตามมติ ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562
ประธานได'มอบหมายให'ฝBายเลขานุการดําเนินการสํารวจความก'าวหน'า/ผลการดําเนินงานตาม
มติ ข'อสังเกต ข'อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การกําหนดตําแหน8งทางวิชาการ
2. การปรับปรุงแก'ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย จํานวน 6 หลักสูตร
3. ขออนุมัติผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
ชาวต8างชาติ โครงการความร8วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว8างซี รุ8นที่ 5 ปHการศึกษา 2561
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วาระที่/เรื่อง
1. การกําหนดตําแหน8งทาง
วิชาการ

2. การปรับปรุงแก'ไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลง
อาจารย จํานวน 6 หลักสูตร

3. ขออนุมัติผลการศึกษาของ
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
ชาวต8างชาติ โครงการความ
ร8วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยครูกว8างซี รุ8นที่ 5
ปHการศึกษา 2561

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอ
กําหนดตําแหน8งทางวิชาการ
ตําแหน8งผู'ช8วยศาสตราจารย
สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร ของ อาจารย ดร.
ศุภชัย นิติพันธ ในประเด็น ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการเปxน
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือ
วิจัยตามข'อ 5
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผู'รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตรตาม
เสนอ และให'มีผลตั้งแต8
ภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2562
เปxนต'นไป
มติ ที่ประชุมอนุมัติผล
การศึกษาของนิสิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาชาวต8างชาติ โครงการ
ความร8วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยครูกว8างซี รุ8นที่ 5
ปHการศึกษา 2561 จํานวน 19 คน

มติ รับทราบ

ผู*รับผิดชอบ
นางสาวเพ็ญฉาย
กุลโชติ

ผลการดําเนินงาน
เสนอวาระเข'าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน8งทางวิชาการ ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

รองอธิการบดีฝBาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่
9/2562 วันเสารที่
21 กันยายน 2562

รองอธิการบดีฝBาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

กลุ8มภารกิจทะเบียน
นิสิตฯ ได'จัดทําใบแสดงผล
การเรียน และหลังสือ
รับรอง เสนออธิการบดีลง
นามเรียบร'อยแล'ว และได'
จัดส8งให'คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรดําเนินการ
จัดส8งให'นิสิตที่ประเทศจีน
ต8อไป
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1.3.2 เรื่ อ ง แจ* ง ผลการอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นของ Miss Yang Peiyao นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวต3างชาติ โครงการความร3วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยครูกวางซี รุ3นที่ 5 ปNการศึกษา 2561
ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติ
อนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษาของนิ สิ ต หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รภาษาไทยสํ า หรั บ นั กศึ กษาชาวต8 า งชาติ โครงการ
ความร8 ว มมื อ แลกเปลี่ ย นนั กศึ กษากั บ มหาวิ ทยาลั ย ครู กว8 า งซี รุ8 น ที่ 5 ปH การศึ ก ษา 2561 จํ า นวน 19 คน
และคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร ได' ข ออนุ ญ าตส8 ง ค8 า ระดั บ ขั้ น ช' า จํ า นวน 1 คน คื อ Miss
Yang Peiyao เนื่ องจากนิสิ ต ปBว ย ต' องเข' า รับ การรักษาตามผลวิ นิจ ฉัย ของแพทยอย8า งต8อเนื่ อง ทําให'นิ สิ ต
ส8งรายงานไม8ครบตามที่หลักสูตรกําหนด ความละเอียดทราบแล'วนั้น
บัดนี้ คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตรได' ดําเนิ นการส8 งค8 าระดับขั้นของ Miss Yang Peiyao
รหั สประจํ าตั วนิ สิ ต 611019017 มาถึ งกลุ8 มภารกิ จทะเบี ยนนิ สิ ตฯ เปx นที่ เรี ยบร' อยแล' ว กลุ8 มภารกิ จทะเบี ยน
นิ สิ ตฯ จึ งได' ดํ าเนิ นการเสนออนุ มัติ ผลการเรี ยนต8 ออธิ การบดี และได' จั ดทํ าใบแสดงผลการเรี ยน (ลงนามโดย
นายทะเบียนวิทยาเขตสงขลา) และใบรับรอง (ลงนามโดยอธิการบดี) เพื่อมอบให'กับนิสิตเปxนที่เรียบร'อยแล'ว
มติ รับทราบการอนุมัติผลการเรียนของ Miss Yang Peiyao
1.3.3 เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑQมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑQมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารยQพิเศษ
ด' ว ยรั ฐ มตรี ว8 า การกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมมี น โยบายที่ จ ะ
พัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและส8งเสริมให'เกิดการปฏิรูปอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให'เวียนแจ'งแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีกําหนดให'อาจารย
พิเศษต'องมีชั่วโมงสอนไม8เกินร'อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปxนผู'รับผิดชอบรายวิชานั้น
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปxนต'องใช'ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว8าร'อยละ
50 สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดําเนินการได'เพื่อให'ผู'เรียนได'รับประโยชนสูงสุด แต8ต'องมีอาจารยประจําร8วม
รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ
ด'วย โดยต*องได*รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงถือเปxนการดําเนินการที่สอดคล'องตามเจตนารมณ
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มติ รับทราบ
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1.3.4 เรื่อง รายงานความก*าวหน*าการขอตําแหน3งทางวิชาการ
ตามที่ ส ภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2559 มอบ
ฝBายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปข'อมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน8งทางวิชาการและรายงาน
ให'สภาวิชาการทราบประจําทุ กเดือนนั้น ฝBายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานข'อมูล ณ วันที่
25 ตุลาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.4 เอกสารลับ)
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสภาวิชาการ ในการประชุมสมั ย
สามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ไป
แล' ว นั้ น ฝB า ยเลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ได' จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 8/2562 วั น พุ ธ ที่
28 สิงหาคม 2562 และได'ดําเนินการแจ'งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจ'งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม3มีการแก*ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม8มีการแก'ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม3มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ
ฝBายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหน8ง
ทางวิชาการ จํานวน 2 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต8าง ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1 เอกสารลับ)
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบตําแหน8งรองศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ของ ผู'ช8วยศาสตราจารย
ดร.ศิวพร แซ8วัน ในประเด็นดังนี้
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน8ง
1.2 ผลงานทางวิชาการ
1.3 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และเห็นควรดําเนินการต8อไป
2. เห็ น ชอบตํา แหน8 งผู'ช8 ว ยศาสตราจารย สาขาวิ ช าคณิต ศาสตร อนุ ส าขาวิ ช าการ
ประมาณและการขยาย ของ อาจารย ดร.สุวิชา อิ่มนาง ในประเด็นดังนี้
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน8ง
2.2 ผลการประเมินการสอน
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.4 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
2.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และให'ผู'เสนอพิจารณาผลงานชิ้นที่ 4 ที่ปรากฏอยู8ในฐานข'อมูล MathSciNet อีก
ครั้งว8ามีน้ําหนักเพียงพอหรือไม8 หากผู'เสนอยืนยันข'อมูลคงเดิม เห็นควรดําเนินการต8อไป
4.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรQไทย ฉบับปN
พ.ศ. 2561
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย ได'ทบทวนผลการรับเข'าของนิสิต
ตามความเปxนจริงที่ผ8านมาพบว8าจํานวนรับเข'าไม8เกิน 20 คน จึงขอปรับลดแผนการรับนิสิตเพื่อให'สอดคล'อง
กับจํานวนรับจริง จากเดิม 30 คน เปxน 25 คน
มติ เห็ นชอบ การปรั บปรุ งหลั กสู ตรดุ ริ ยางคศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาดุ ริ ยางคศาสตรไทย
ฉบับปH พ.ศ. 2561 และให'มีผลตั้งแต8ภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปxนต'นไป
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4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก*ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยQผู*รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยQประจําหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บอุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2558 เพื่อให' สถาบัน อุ ดมศึ กษาใช'เ ปx นแนวทางในการบริห ารจั ด การหลักสู ตรให' มี
คุณภาพและเปxนไปตามมาตรฐาน
เพื่อให'จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยเปxนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกล8าว ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาของแต8ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร คือ
1. หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ฉบั บ ปH
พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปH พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับปH พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม
ฉบับปH พ.ศ. 2561
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2560
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2561
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปH พ.ศ. 2560
10. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปH) ฉบับปH พ.ศ. 2562
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย8างยั่งยืน
ฉบับปH พ.ศ. 2560
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปH
พ.ศ. 2556
15. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปH พ.ศ. 2560
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ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบการเขียนเหตุผลการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร ให'มีเหตุผลเชิงวิชาการและมีความชัดเจนตามข'อเท็จจริง จํานวน 12 หลักสูตร
1.1 หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปH
พ.ศ. 2560
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.4 หลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับปH พ.ศ. 2561
1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2561
1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย8าง
ยั่งยืน ฉบับปH พ.ศ. 2560
1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
ฉบับปH พ.ศ. 2556
1.12 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปH พ.ศ. 2560
2. ตรวจสอบรายชื่ อ อาจารยที่ มีการเปลี่ ย นแปลงให' มีข' อมู ล ตามข' อเท็ จ จริ ง จํ า นวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม ฉบับปH
พ.ศ. 2561
3. ตรวจสอบความถูกต'องของเอกสาร ในประเด็น
- ผลงานต' อ งเปx น ผลงานที่ เ ปx น ไปตามเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- ผลงานให'พิจารณาเรียงลําดับผลงานจากใหม8ไปเก8า และผลงานที่ปรากฏต'องได'รับ
การตีพิมพเผยแพร8ตามเกณฑ กพอ. แล'ว
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
2. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับปH พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2561
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปH พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
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- ผลงานของอาจารยที่เกิน 5 ปH ให'ตัดออก
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
2. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับปH พ.ศ. 2561
- ตรวจสอบรูปแบบการเขียนอ'างอิงผลงานให'เปxนไปตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
2. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับปH พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปH พ.ศ. 2561
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปH พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับปH พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย8างยั่งยืน
ฉบับปH พ.ศ. 2560
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
ฉบับปH พ.ศ. 2556
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปH พ.ศ. 2560
มติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก'ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยผู'รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 15 หลักูตร และให'มีผลตั้งแต8ภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2562 ยกเว'น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ให'มีผลตั้งแต8ภาคเรียนที่ 2 ปHการศึกษา 2562
4.4 เรื่ อง หลั ก สู ต รสองปริ ญ ญา (หลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษยQ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกอบ
กับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
พ.ศ. 2562 เพื่อให'การจั ดการศึ กษาเปx นไปอย8 างหลากหลาย ทั น สมั ย มี มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
สอดคล'องกับความก'าวหน'าด'านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให'นิสิตได'ศึกษาใน 2 หลักสูตรที่แตกต8างกัน แต8มีส8วน
สนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจใช'เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดค8าใช'จ8ายในการศึกษา ทํา
ให'นิสิตมีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้ง 2 ศาสตร และสามารถเชื่อมโยงศาสตรทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
และศาสตรภาษาอังกฤษได'อย8างบูรณาการ เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี
และเพื่อให'การบริหารงานด'านวิชาการดําเนินการได'อย8างมีประสิทธิภาพ
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ในการนี้ ขอเสนอหลักสูตรสองปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยเปxนหลักสูตรที่เปxนการบูรณา
การความรู'และทักษะจากทั้งสองหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด'านภาษาอังกฤษและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย โดยนิสิตยังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด
ดังนี้
หลักสูตร 2 ปริญญา
ศศ.บ.
ศศ.บ.
โครงสร*าง
การจัดการ
ศศ.บ.การจัดการ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ทรัพยากรมนุษยQ
ทรัพยากรมนุษยQ ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน3วยกิต
30 หน3วยกิต
30 หน3วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน3วยกิต
93 หน3วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด'าน
27 หน8วยกิต
27 หน3วยกิต
วิชาเอก
51 หน8วยกิต
84 หน8วยกิต
วิชาบังคับ
27 หน8วยกิต24
66 หน8วยกิต
27 หน3วยกิต
66 หน3วยกิต
วิชาเลือก ไม8น'อยกว8า
หน8วยกิต
18 หน8วยกิต
24 หน3วยกิต
18 หน3วยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
6 หน8วยกิต
9 หน8วยกิต
9 หน3วยกิต*
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน3วยกิต
6 หน3วยกิต
6 หน3วยกิต
รวมหน3วยกิต
120 หน3วยกิต 129 หน3วยกิต
รวม 207 หน3วยกิต
หมายเหตุ* ให'นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 0109473 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน8วยกิต โดยให'นิสิตฝrกสหกิจศึกษา
ด'านการจัดการทรัพยากรมนุษย และเลือกสถานประกอบการที่ใช'ภาษาอังกฤษ เพื่อบูรณาการความรู'จากทั้ง
สองหลักสูตร
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. การสร'างหลักสูตร 2 ปริญญาควรพิจารณาความต'องการของตลาดแรงงานด'วย
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 2 ปริญญาควรจะได'รับฐานเงินเดือนที่มากกว8า
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเดี่ยว
3. ควรสร' า งตั ว วั ด มาตรฐานความรู' ใ ห' บั ณ ฑิ ต ก8 อ นออกสู8 ต ลาดแรงงานเพื่ อ เปx น การ
รับประกันความรู'ความสามารถของบัณฑิตอีกทางหนึ่ง
4. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต8อไป ควรพิจารณาร8วมกันให'มีวิชาเรียนร8วมกันมากขึ้น และ
ควรจั ด ทํ า หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษให' ห ลากหลายขึ้ น เช8 น หลั กสู ต รภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และหรื อ หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. เสนอเพิ่มรายวิชา Acting เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการนําเสนอที่มีความน8าสนใจ
6. เสนอเพิ่มสาระการเปxนผู'ฝrกอบรม โดยเพิ่มเติมลงในรายวิชาการสื่อสารในองคการ
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7. ตรวจสอบความถูกต'องของเนื้อหาสาระ แผนการเรียน รายวิชาในหลักสูตร รวมถึงความ
ถูกต'องในการพิมพให'ถูกต'อง สอดคล'องตรงกันทั้งฉบับ
8. ให'หลักสูตรดําเนินการเสนออัตราค8าเล8าเรียนไปยังคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
เพื่อให'ทันใช'ในปHการศึกษา 2563
มติ เห็ น ชอบ หลั กสู ตรสองปริ ญญา (หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการ
ทรั พยากรมนุษย และหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ) และให'มีผลตั้งแต8 ภาคเรีย นที่ 1
ปHการศึกษา 2563 เปxนต'นไป
4.5 เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปNการศึกษา 2563
เพื่อให'การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตทุกระดับของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปxนไป
ด'วยความเรียบร'อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิทินการศึกษา จํานวน 3 ปฏิทิน ได'แก8
1. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปHการศึกษา 2563
2. ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปHการศึกษา
2563
3. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปH ที่ออกฝrกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปH ชั้นปHที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) คณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปHการศึกษา 2563
การกําหนดปฏิทินการศึกษา ทั้ง 3 ปฏิทิน มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. กรอบระยะเวลาการจัดการศึกษาในภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนและเวลาสอบรวมทั้งสิ้น
จํานวน 19 สัปดาห แบ8งเปxน เวลาการเรียนการสอน จํานวน 15 สัปดาห เวลาสอบกลางภาค จํานวน 1
สั ป ดาห ปM ด ก8 อ นสอบจํ า นวน 1 สั ป ดาห และสอบปลายภาคเรี ย น 2 สั ป ดาห สํ า หรั บ ภาคเรี ย นฤดู ร' อ น
กําหนดให'มีการเรียนการสอน จํานวน 6 ครั้ง (โดยจัดชั่วโมงเรียนเท8ากับ 2.5 เท8าของภาคเรียนปกติ) ทั้งนี้
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทางศาสนา ได'มีการจัดวันสอนชดเชยแล'วด'วย
2 วันเปMด - ปMดภาคเรียน และวันอนุมัติปริญญาผู'สําเร็จการศึกษา กําหนดไว'ดังนี้
ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนฤดูร'อน

วันเปXดภาคเรียน

วันปXดภาคเรียน

15 มิถุนายน 63
9 พฤศจิกายน 63
*2 พฤศจิกายน 64
(คณะศึกษาศาสตร)
29 มีนาคม 64

28 ตุลาคม 63
20 มีนาคม 64

วันอนุมัติปริญญา
ผู*สําเร็จการศึกษา
3 ธันวาคม 63
6 พฤษภาคม 64

22 พฤษภาคม 64

1 กรกฎาคม 64

14
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. พิจารณาตรวจสอบแก'ไขการเขียนรายละเอียดวันสําคัญให'ถูกต'อง
2. ในการกําหนดปฏิทินการศึกษาของแต8ละปHการศึกษา ควรกําหนดให'สัปดาหการสอบ
กลางภาค ของภาคเรียนที่ 1 เปxนสัปดาหที่ 9
มติ เห็นชอบ กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปHการศึกษา 2563 จํานวน 3 ปฏิทิน โดยให'
ขยับสัปดาหการสอบกลางภาค ของภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2562 จากสัปดาหที่ 8 เปxนสัปดาหที่ 9 และให'
จัดการสอบกลางภาคให'เสร็จสิ้นภายใน 4 วันทําการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ฝBายเลขานุการ จึงขอแจ'งที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห'องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และถ8ายทอดสัญญาณทางไกลไปยังห'องประชุม
ปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห'องประชุมหน8วยประสานงาน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร
มติ รั บ ทราบ กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 10/2562 ในวั น พุ ธ ที่
27 พฤศจิกายน 2562

15
เลิกประชุม

เวลา 15.00 น.

(นางสุทัศนีย ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผู'ช8วยเลขานุการ
ผู'จดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
หัวหน'าฝBายวิชาการ
ผู'ช8วยเลขานุการ
ผู'จดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝBายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผู'ตรวจรายงานการประชุม

