รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 10/2561
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 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.วิทยา อยู่สุข
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
6. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
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
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
18. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
4. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว)
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์)
5. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์)
7. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล)
8. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
9. นายทะเบียนมหาวิทยาลัย (นางโสภิน วัฒนเมธาวี)
10. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
11. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
12. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
13. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
14. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ชั ย ชํ า นิ ) ในฐานะประธานกรรมการ
สภาวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตัง้ ศาสตราจารย์
มีพ ระราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ส มยศ ทุ่ ง หว้ า ตํ า แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช าพั ฒ นาการเกษตร สั ง กั ด คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
19 พฤษภาคม 2559 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
มติ ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดี
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 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน
เห็นควรดําเนินการต่อไป
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ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
2. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่
19 เดือนพฤศจิกายน 2561
1. แจ้งมติแก่ผรู้ ับผิดชอบ ปรับแก้
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ร่าง โครงการจัดตัง้ สถาบันภาษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 วันที่
มติ ที่ประชุมร่วมพิจารณา ร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและ 28 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ผลการดําเนินงาน
3 วาระที่ 4.3 เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การ
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
สําเร็จการศึกษาใน มคอ.2 ของหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
และ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ดําเนินการต่อไป
2. ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไข
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 2 ข้อ
มติ ที่ประชุม
1. รายละเอียดของรายวิชา English for Communication สําหรับ
นิ สิ ตหลั กสู ตร ศศ.บ.(ภาษาอั งกฤษ) และคอร์ ส อบรมระยะสั้ น
(English Intensive Course) สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภายใต้ ศู น ย์ พั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม (บั น ลื อ ถิ่ น พั ง งา) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ให้ มี ก ารกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นทั้ ง ในรายวิ ช า
English for Communication สําหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
และคอร์สอบรมระยะสั้น (English Intensive Coruse) สําหรับ
นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) โดยนิสิตต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละ Module ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
3. ให้ใช้รายละเอียดของรายวิชา English for Communication สําหรับ
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) และคอร์สอบรมระยะสั้น (English
Intensive Course) สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้
ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะมีการจัดตั้ง
สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
4 วาระที่ 4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและการพั ฒนาชุมชน หลั กสู ตรปรับปรุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
พ.ศ. ....
2. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 11 ข้อ
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่
มติ ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
25 พฤศจิกายน 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
5 วาระที่ 4.5 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อดําเนินการต่อไป
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
2. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
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ลําดับที่

6

7

8
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
มติ ประชุ ม เห็ น ชอบ ร่ าง หลั กสู ต รศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.6 เรื่อง ร่าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
มติ ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบ
พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.7 เรื่อง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 5 ข้อ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. .... โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.8 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิม่
จํานวนรับนิสิต จํานวน 2 หลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่ม
จํานวนรั บนิสิต จํานวน 2 หลักสูตร ตามเสนอและให้มีผลตั้ งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มอบผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.9 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จํานวน 8 หลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตรตามเสนอ โดย
ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ.ทราบ

ผลการดําเนินงาน
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2561

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและส่วนงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
10 วาระที่ 4.10 เรื่อง จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะ อาจทํ า ความร่ ว มมื อ กั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
2. ยุบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ าหาร ของคณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดทําประกาศฯ
ต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
จัดทําประกาศสภาวิชาการ ลงวันที่
12 พฤศจิกายน 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นั้นฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 9 – 10 วาระที่ 4.4 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อที่ 6 – 8
เดิม
6. ควรพิจารณาให้มีรายวิชาบูรณาการ เช่น Smart Farming (เกษตรอัจฉริยะ) เกษตรยุคใหม่ เกษตร
ยุค ไอที เกษตรอินทรีย์ เกษตรออร์แกนิค ศาสตร์พระราชา บูรณาการเป็นรายวิชาเกษตรแม่นยํา ศาสตร์นิเวศน์
และศาสตร์เกษตร บูรณาการเป็นรายวิชาเกษตรนิเวศน์ การจัดการเกษตรในเชิงการค้า ธุรกิจการเกษตรใน
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เชิงวัฒนธรรม (Cultural Business Model) อาจเชื่อมโยงในเรื่องป่าไม้ เพื่อบูรณาการเป็นรายวิชาวนเกษตร
เป็นต้น
7. ควรนํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) มาเชื่อมโยงกับหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
8. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่ควรนําผลงานขณะกําลังศึกษามาใช้
แก้ไขเป็น
6. ควรพิจารณาให้มีรายวิชาบูรณาการ เช่น Smart Farming (เกษตรอัจฉริยะ) เกษตรยุคใหม่ เกษตรยุค
ไอที เกษตรอินทรีย์ เกษตรออร์แกนิค ศาสตร์พระราชา บูรณาการเป็นรายวิชาเกษตรแม่นยํา
7. ควรมีการพัฒนารายวิชา Agroecology หรือเกษตรเชิงนิเวศ เป็นวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตในสาขานี้
เพื่อให้เข้าใจระบบนิเวศเกษตรที่จําเป็นสําหรับการเกษตรที่ยั่งยืน
8. การจัดการเกษตรในเชิงการค้า ธุรกิจการเกษตรในเชิงวัฒนธรรม (Cultural Business Model)
9. อาจเชื่อมโยงในเรื่องป่าไม้ เพื่อบูรณาการเป็นรายวิชาวนเกษตร เป็นต้น
10. ควรนํ ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) มาเชื่อมโยงกับหลัก สูตร เพื่อให้เป็ นหลักสู ตรที่
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
11. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่ควรนําผลงานขณะกําลังศึกษามาใช้
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณา
ร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จะจัดตั้งขึ้น ด้วยสภามหาวิทยาลัย
ได้ มีมติ ใ ห้ ยุ บศู นย์ ภ าษา ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานลั ก ษณะพิ เ ศษ เนื่ องจากไม่ ส ามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ ต ามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2558 นั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ
สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อรองรับภารกิจสําคัญ ๆ 3 ด้านคือ
- พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นิสิตและบุคลากร
- การทดสอบความสามารถด้านภาษา
- การสอนรายวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อเป็นการปรับระบบการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบในการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา
ทั้ ง นี้ สภาวิ ช าการได้ มี ข้ อสั ง เกตและข้ อ เสนอแนะให้ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขก่ อ นเสนอสภาวิ ชาการอี ก ครั้ ง
ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ปรับแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ทั้งฉบับ การย่อหน้า การเยื้อง การพิมพ์ลําดับข้อ ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน
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1.1 ข้อ 1 ชื่อและลักษณะของโครงการ
เดิม ภาษาอังกฤษ : Institute of language and Learning Development Thaksin
University
ปรับแก้เป็น ภาษาอังกฤษ : Institute of Language and Learning Development, Thaksin
University
1.2 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน
เดิม ข้อย่อย ข้อ 1 – 6
ปรับแก้เป็น ข้อย่อย 5.1 – 5.6
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ข้อ 5.4
เดิม 4. เป็นหน่วยประสานงานในการบริหารจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปรับแก้เป็น 5.4 เป็นหน่วยประสานงานการบริหารจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ข้อ 5.5
เดิม 5. เป็นหน่วยประสานงานในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรับแก้เป็น 5.5 เป็นหน่วยประสานงานการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ข้อ 5.6
เดิม 6. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ปรับแก้เป็น 5.6 เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. ควรมีกลไกที่เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความ
ร่ ว มมื อ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากลด้ ว ย เช่ น เพิ่ ม บทบาทเป็ น ศู น ย์ ส อบต่ า ง ๆ ที่ เ ปิ ด ให้ นิ สิ ต และ
บุคคลภายนอกมาสอบ
3. ข้อ 8 กรอบความคิดในการดําเนินการของสถาบันภาษาและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เดิม ส่วนงานวิชาการ
ปรับแก้เป็น ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรประจํา ทั้งสายคณาจารย์และสายสนับสนุน
5. ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานหรือสมรรถนะของบัณฑิตได้ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. ควรมีกลไกในการเลี้ยงตัวเองของสถาบันฯ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

9
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขก่อนดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ประชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 9 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 และข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
3. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มข้อมูลการ
เผยแพร่ผลงานในวารสารฐานข้อมูล ISI และเห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อสังเกตว่าบทความวิจัยทั้ง 2 เรื่อง มีความคล้ายคลึงกัน
และมีข้อเสนอแนะว่าควรตรวจสอบการพิมพ์ตัวเลขของ กพอ.03 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
5. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
อาญา คณะนิติศาสตร์ ของ อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
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6. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ ของ อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร์ ของ อาจารย์เจษฎา ทองขาว และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 และข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
8. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ ของ อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
9. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา
อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ ของ รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4
และข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับชื่องานวิจัยที่หน้าปกให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เห็นควรให้ดําเนินการ
ต่อไป
4.2 เรื่อง กําหนดปฏิทนิ การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาเสนอปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ต่อที่
ประชุมพิจารณา เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตทุกระดับของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิทินการศึกษา จํานวน 3 ปฏิทิน ได้แก่
1. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562
2. ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา
2562
3. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. พิจารณาการปรับลดระยะเวลาการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา
2. ควรเสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณากําหนดวันสอบกลางภาค
ของปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 ฉบับ มอบนายทะเบียน
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนดําเนินการต่อไป
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4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 5 หลักสูตร
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ดังนั้นผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร จึ ง เห็ น ควรให้ เ พิ่ ม จํ า นวนนิ สิ ต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ส มั ค รของหลั ก สู ต รทั้ ง
5 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ข้อมูลในเล่ม มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 5 หลักสูตร ตาม
เสนอและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ จํานวน 4 หลักสูตร
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
4 หลักสูตรตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
4.5 เรื่อง รับฟังข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาวาระที่
4.4 เรื่ อง การจัด สัมมนาเพื่ อกํ าหนดนโยบายและแนวทางการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรที่มีจํานวนนิ สิตน้อ ย
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในรูปแบบการสัมมนาบนเวทีโดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ
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2. เห็นควรให้มีการหารือและสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
2.2 สภาวิชาการ
2.3 ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
2.4 หลักสูตรที่มีความเสี่ยง
3. นํ า ข้ อ สรุ ป จากทั้ ง 4 กลุ่ ม เพื่ อ หารื อ ในที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรุปเป็นแนวทางการสัมมนาบนเวที และเสนอตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพื่อ
ดําเนินการสัมมนาบนเวที
จากมติดังกล่าว ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่
12 กันยายน 2561 จัดประชุมหารือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 และเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง ในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยฝ่ายวิชาการได้
จัดทําสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากการประชุมหารือทั้ง 4 ครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการใคร่ขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับ
หลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง ร่าง ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรนําผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และการดําเนินงานของหลักสูตร
2. เพิ่มการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษา 2560 –
2561 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากพื้นที่ใด โรงเรียนอะไร รวมถึงเพิ่มเติมข้อมูลโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเรียงอันดับจากมากไปจนถึงโรงเรียนที่ไม่มีผู้มาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณเลย
3. ควรเสนอข้อมูลเป็นรายหลักสูตรเพื่อพิจารณาจํานวนนิสิตของแต่ละหลักสูตร จุดขายของหลักสูตร
โดยอาจแยกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อระบุปัจจัยในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย เช่น
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่เป็นที่สนใจของผู้เรียน พัฒนาทําผลงานให้มีความเชื่อมั่น
กลุ่มที่ 2 หลักสูตรที่ยังมีผู้เรียน พัฒนาปรับแรงจูงใจให้มีผู้เลือกเรียนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรที่ผู้เรียนน้อย พัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มเติม
4. ต้องพิจารณาโครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มาเข้าระบบ
การศึกษา มีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ อาจสร้างโมเดลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตได้ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า
5. เพิ่มการพัฒนาหลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโยบายเร่งด่วนของชาติในการสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ และมีความพร้อมใน
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
6. พัฒนาหลักสู ตรแนวใหม่ เช่ น พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไปสนับสนุนหลักสูตรระยะยาว พัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น
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7. มหาวิทยาลัยควรทําแผนยุทธศาสตร์กับพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความร่วมมือในภาคธุรกิจ
8. ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรควรเป็นขั้นตอนที่กระชับ เพื่อให้สามารถเปิดหลักสูตรที่ทันสมัย ทันเวลา
เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
9. สนับสนุนการเปิดหลักสูตรภาคปกติในระดับบัณฑิตศึกษา แต่สามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
ได้ และสนับสนุนให้อาจารย์สามารถทํางานวิจัยร่วมกับนิสิตได้
10. การบริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนความคิด หลักสูตรเกิดง่าย ตายง่าย สามารถหาหลักสูตรใหม่ที่
เหมาะสมมาจัดการแทนเพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็ว
11. ควรเพิ่มกลไก หรือกลยุทธ์ในการสร้างสิ่งจูงใจ ทั้งที่พักอาศัย บรรยากาศ ความทันสมัยต่าง ๆ ทําให้
บรรยากาศของวิทยาเขตพัทลุงสดใส น่าอยู่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ความเป็นเมือง ความสะดวกสบาย เป็นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนและผู้ปกครอง
12. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสนับสนุน
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Flipped Learning, Interactive Learning ให้ความสําคัญกับ
MOOC หรือการจัดการเรียนการสอน Online โดยการปรับห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและสามารถเป็น
สิ่งจูงใจผู้เรียนได้ เช่น Smart Classroom/ Interactive Classroom/ Co-Learning Space 24 ชม.
เป็นต้น
มติ ที่ประชุม
1. ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในการดําเนินงานสํา หรับ หลัก สูตรที่มีจํา นวนผู้เ รียนน้อ ย
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
2.1 ควรเพิ่มประเด็นมาตรการหรือการสนับสนุนหลักสูตรที่จํานวนนิสิตลดลง โดยระบุหลักสูตร
และจํานวนนิสิต แสดงแนวโน้มและจํานวนร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย
2.2 เสนอมาตรการรองรับผู้สอนในหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย อาจพัฒนาเพื่อรองรับหลักสูตร
บูรณาการกับหลักสูตรอื่น ๆ
2.3 ประกาศ เรือ่ ง การเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร ควรเป็นประกาศซึง่ ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม
2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนธันวาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 26 ธันวาคม 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
11/2561 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
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สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง หลักสูตรสองปริญญา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ สนอหลั ก สู ต รสองปริ ญ ญา (ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) โดยเป็นหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากทั้งสองหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดย
นิสิตยังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีมติ เห็นชอบ หลักสูตรสองปริญญา (ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักสูตรสองปริญญา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน) ตามเสนอ
2. ควรจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรสองปริญญา และเสนอขออนุมัติต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศฯ
3. มอบคณะ/หลั ก สู ต รกํ า หนดค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นแบบเหมาจ่ า ย 5 ปี เสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

