รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห)องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ2านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู)เข)าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารยอํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แย"มกสิกร
4. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยู&สุข
5. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล อารียกุล
6. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
7. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข อุดม
8. รองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์ กล&อมเกล"า
9. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สังขรักษ
10. รองศาสตราจารย ดร.กรกฎ ทองขะโชค
11. ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.จตุพร แก"วอ&อน
12. ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.โสมศิริ เดชารัตน
13. ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.นิสากร กล"าณรงค
14. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตู"ดํา)
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. ผู"อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
18. รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
19. หัวหน"าฝ?ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
20. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
21. นางสาววรรณทิพย หนูหลง
ผู)ไม2เข)าประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.กิติพงศ หังสพฤกษ
2. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
3. ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม
ผู)เข)าร2วมประชุม
1. ผู"ช&วยอธิการบดีฝ?ายพัฒนาการจัดการเรียนรู"
(อาจารย ดร.ศิลปCชัย สุวรรณมณี)
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผู"ช&วยศาสตราจารยกัญจนี พลอินทร ... ปฏิบัติหน"าที่แทน)
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู"ช&วยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปGทมานนท)
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน)
6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒ
ั น ไทยเจริญ)
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
8. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแก"ว)
10. ผู"อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย ดร.วิวัฒน ฤทธิมา ... ปฏิบัติหน"าที่แทน)
11. รองศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา
12. รองศาสตราจารยพรชัย ลิขิตธรรมโรจน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู"ช&วยเลขานุการ
ผู"ช&วยเลขานุการ
ผู"ช&วยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ผู"ช&วยศาสตราจารยสุดา เธียรมนตรี
อาจารย ดร.ชคดี ไวยวุทธิ
อาจารย ดร.ภูริทัต สิงหเสม
อาจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน

เริ่มประชุม
เวลา 13.00 น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กล&าวเปNด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต&าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ)งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ)งจากประธาน
ไม2มี
1.2 เรื่องแจ)งจากกรรมการ
ไม2มี
1.3 เรื่องแจ)งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่ อ ง รายงานความก) า วหน) า /ผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ข) อ สั ง เกตและ
ข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563
ประธานได"มอบหมายให"ฝ?ายเลขานุการดําเนินการสํารวจความก"าวหน"า/ผลการดําเนินงานตาม
มติ ข"อสังเกต ข"อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ร&าง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม& พ.ศ. 2563
2. การปรั บปรุ งแก" ไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารยผู" รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
3. ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาทัศนศิลปC
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธF 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. ร&าง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร มติ เห็นชอบ ร&าง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการ
รอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ใหม& พ.ศ. 2563
หลักสูตรใหม& พ.ศ. 2563 โดยเปNดสอนในภาคเรียนที่ 1 และวิเทศสัมพันธ
ฝ?ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ปQการศึกษา 2563 เปRนต"นไป และจัดการเรียนสอน ณ
พิจารณา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ให"
ดําเนินการปรับแก"ไขตามข"อเสนอแนะของที่ประชุม
ก&อนนําเสนอคณะกรรมการฝ?ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หน" า 3 ข" อ 11.1 สถานการณหรื อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ บรรทัดที่ 3 ปรับแก"ไขการเขียนให"
มีความต&อเนื่องสอดคล"องกัน
2. หน"า 4 ข"อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร กรอบ
แนวคิ ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต รควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ทาง
วิชาการทางด"านนิติศาสตรมากกว&าการผลิตบัณฑิตเพื่อ
การสอบเปRนผู"พิพากษา
3. หน"า 6 ข"อ 14 ความร&วมมือทางวิชาการกับ
หน&วยงานอื่น ควรมีหลักฐานอ"างอิงเพื่อให"เห็นกิจกรรม
ที่ดําเนินการอย&างชัดเจน
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
4. หน"า 8 ปรัชญา ควรเขียนให" เห็ นถึ งความ
เชื่อว&าหลักสูตรนี้จะผลิตบัณฑิตเปRนอย&างไร
5. หน"า 8 ข"อ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรเน"นการวิจัยแต&วัตถุประสงคไม&ได"กล&าวถึงการ
วิจัย
6. ตรวจสอบความถูกต" องในการเขียนข"อมู ล
ทั้งเล&ม การเขียนชื่อรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ให"ถูกต"องตรงกัน และการใช"อักษรขึ้นต"นพิมพเล็กพิมพ
ใหญ&ของชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
7. รายวิ ชาส& วนใหญ& จะมี หน& วยกิต 3(2-2-5)
ในคําอธิบายรายวิชาจะไม&สามารถเห็นได"ว&ามีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการปฏิบัติการในลักษณะใด ควรเขียน
ให"มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
8. ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนา เพื่อให"สามารถนํา
รายวิชาปฏิบัติการมาบูรณาการในรายวิชานี้ได"
2. การปรั บปรุ งแก" ไขหลั กสู ตร ประเด็ น มติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก"ไขหลักสูตร ประเด็น รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการ
เปลี่ ยนแปลงอาจารยผู" รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ เปลี่ยนแปลงอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย และวิเทศสัมพันธ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
ประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้

ผลการดําเนินงาน

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"มีผลตั้งแต&ภาค
เรียนที่ 1 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปQ พ.ศ. 2560
และให"มีผลตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562
เปRนต"นไป
3. หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และ
ให"มีผลตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"น
ไป
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปQ พ.ศ. 2559 และให"มีผลตั้งแต&ภาค
เรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"มีผล
ตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร ปรับเปลี่ยนอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตร

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง

3. ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาทัศนศิลปC

มติ รับทราบ

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
วิทยาเขตสงขลา ลําดับที่ 2 อ.ดร.ศาสตรา แก"วแพง
และ ลําดับที่ 3 อ.ดร.จันทราทิพย สุขุม เปRนอาจารย
ประจําหลักสูตร และจัดอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตร
ทดแทนจํานวน 2 คน โดยให"ฝ?ายวิชาการตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตรให"เปRนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ก&อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต&อไป
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปรับแก"ไขเหตุผลของ
อาจารยลําดับที่ 2 รศ.เอกวิทย แก"วประดิษฐ จาก
ลาออกเปRน เกษียณอายุราชการ
มติ เห็นชอบ การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาทัศนศิลปC รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการ
เปRน สาขาวิชาทัศนศิลปCและการออกแบบ
และวิเทศสัมพันธ
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ควรเพิ่ ม โอกาสการทํ า งานข" า มศาสตร โดย
นําเอาการออกแบบไปบูรณาการกับประโยชนการใช"
งานเพื่อเพิ่มโอกาสให"สาขาวิชานี้มากขึ้น

ผลการดําเนินงาน

ฝ?ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได"
ดําเนินการออกประกาศ เสนออธิการบดี
ลงนามเปลี่ยนแปลงการกําหนดสาขาวิชาใน
ส&วนงานวิชาการ เรียบร"อยแล"ว ณ วันที่
9 มีนาคม 2563
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก)าวหน)าการขอตําแหน2งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝ?ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปข"อมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน&งทางวิชาการและ
รายงานให" สภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝ? า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานข"อมู ล
ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสภาวิชาการ ในการประชุมสมั ย
สามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธF 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2563
ไปแล"วนั้น ฝ?ายเลขานุการสภาวิชาการ ได"จัดทํารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่
26 กุมภาพันธ 2563 และได"ดําเนินการแจ"งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก)ไข ดังนี้
หน)า 1 รายชื่อผู)เข)าประชุม
เดิม
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล อารีกุล
แก)ไขเปHน
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล อารียกุล
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก"ไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู)ช2วยศาสตราจารยFยอดชาย
พรหมอินทรF
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1 เอกสารลับ)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการของผู"ช&วยศาสตราจารยยอดชาย
พรหมอิ น ทร ในการขอกํ า หนดตํ า แหน& ง รองศาสตราจารย สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปC อนุ ส าขาวิ ช าศิ ล ปะไทย
ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&งของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร&ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าปQ การศึ กษา 2561 ของ
ผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน2งทางวิชาการ
4.1.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยF ดร.ศรชัย
อินทะไชย ในการขอกําหนดตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารยF สาขาวิชาเคมีอนินทรียF
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
มติ ที่ป ระชุมเห็น ชอบการเสนอผลงานทางวิ ชาการ ของอาจารย ดร.ศรชัย อิ นทะไชย
ในการขอกําหนดตําแหน&งผู"ช&วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมีอนินทรีย ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&งของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร&ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าปQ การศึ กษา 2561 ของ
ผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
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4.1.2 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู)ช2วยศาสตราจารยF
ดร.ไพโรจนF เบ็ญนุ)ย ในการขอกําหนดตําแหน2งรองศาสตราจารยF สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.2 เอกสารลับ)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน
เบ็ญนุ"ย ในการขอกําหนดตําแหน&งรองศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&งของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร&ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยมีข"อเสนอแนะให"
งานวิจัยเรื่องที่ 1 ซึ่งมีการเผยแพร& 2 ลักษณะ ควรเลือกการเผยแพร&เพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ดีกว&า เช&น
เลื อกการเผยแพร& ใ นวารสารที่ อยู& ใ นฐานข" อมู ล TCI กลุ& ม 1 เพี ย งชิ้ น เดี ย ว และหากผู" ข อดํ า เนิ น การตาม
ข"อเสนอแนะของที่ประชุม เห็นชอบให"ดําเนินการต&อไป
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าปQ การศึ กษา 2561 ของ
ผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4.1.3 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของรองศาสตราจารยF
ดร.สรรพสิทธิ์ กล2อมเกล)า ในการขอกําหนดตําแหน2งศาสตราจารยF สาขาวิชาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี
อาหาร อนุสาขาวิชา วิทยาศาสตรFการอาหาร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.3 เอกสารลับ)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการ ของรองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์
กล&อมเกล"า ในการขอกําหนดตําแหน&งศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&งของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร&ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าปQ การศึ กษา 2561 ของ
ผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4.1.4 เรื่ อง พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการ ผู) ช2 วยศาสตราจารยF
ดร.สมพงศF โอทอง ในการขอกําหนดตําแหน2งศาสตราจารยF สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีพิเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.4 เอกสารลับ)
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู"ช&วยศาสตราจารย ดร.สมพงศ
โอทอง ในการขอกําหนดตําแหน&งศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีพิเศษ ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&งของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร&ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าปQ การศึ กษา 2561 ของ
ผู"ขอกําหนดตําแหน&งทางวิชาการ
4.2 เรื่ อง โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาและ
การแนะแนว (4 ปR)
รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (4 ปQ)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว (4 ปQ) ทั้งนี้ให"ดําเนินการปรับแก"ไขตามข"อเสนอแนะของที่ประชุม ก&อนนําเสนอคณะกรรมการฝ?าย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หมวดวิชาเฉพาะมีลักษณะเปRนวิชาเอกเดี่ยว หรือเอกคู& หรือวิชาเอกและวิชาโท
2. อัตรากําลังการบรรจุเข"าทํางานของบัณฑิตในหลักสูตรนี้มีทิศทางเปRนอย&างไร ซึ่งเริ่มรับนิสิต
ปQการศึกษา 2564 นิสิตสําเร็จการศึกษารุ&นแรก ปQการศึกษา 2567
3. หลั กสู ตรมี ทิศทางการพั ฒนาหลั กสู ตรอย& างไรในอนาคตตามแนวทางที่ สพฐ. กํ าลั งจะ
ประกาศหลักสูตรแกนกลางฉบับใหม& ที่มุ&งเน"นสมรรถนะมากขึ้น และปรับให"ทันการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยี
และสถานการณปGจจุบัน
4. หลักสูตรนี้ได"มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรออกเปRน 2 แนวทาง คือ ครูผู"สอนและผู"ให"
การปรึกษาในเวลาเดียวกัน มีการฝXกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาและที่ไม&ใช&สถานศึกษา ซึ่งต"องคํานึงถึง
มาตรฐานตาม มคอ.1 และมาตรฐานของคุรุสภา
5. จํานวนอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตรอย&างน"อย 3 ใน 5 คน ต"องมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
ส&วนอีก 2 คน สามารถมีคุณวุฒิที่สัมพันธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรได" ซึ่งคณะศึกษาศาสตรอาจพิจารณา
อัตรากําลังภายในคณะก&อน
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4.3 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู)ประกอบการด)านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
รองอธิ ก ารบดี ฝ? า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู"ประกอบการด"านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู"ประกอบการด"านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ ทั้งนี้ให"
ดํ า เนิ น การปรั บ แก" ไ ขตามข" อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก& อ นนํ า เสนอคณะกรรมการฝ? า ยวิ ช าการของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. พิ จ ารณาตั ด เนื้ อ หาสาระการสอนที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ การผลิ ต ภั ณ ฑขนมอบที่ ป ราศจาก
ไขมันทรานส เนื่องจากปGจจุบันผลิตภัณฑขนมอบ อย. ไม&อนุญาตให"ใช"ไขมันทรานสแล"ว
2. แนวทางการจั ด การเรี ยนการสอน หัว ข" อที่ 9 เรื่ อง การฝX กปฏิ บัติ การเขี ย นเวปไซต...
อาจมีความยากเกินไป ควรพิจารณารูปแบบแพลตฟอรมอื่นที่เหมาะสม
4.4 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตโคเนื้อครบวงจร
รองอธิ ก ารบดี ฝ? า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการผลิตโคเนื้อครบวงจร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตโคเนื้อครบวงจร ทั้งนี้ให"ดําเนินการปรับแก"ไขตาม
ข"อเสนอแนะของที่ประชุม ก&อนนําเสนอคณะกรรมการฝ?ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
พิจารณาตรวจสอบจํานวนหน&วยกิตและจํานวนชั่วโมงให"สอดคล"องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ข"อ 7 การคิดหน&วยกิต
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4.5 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการผลิตโคนมเพื่อการเพิ่มผลผลิต
รองอธิ ก ารบดี ฝ? า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการผลิตโคนมเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต การผลิ ต โคนมเพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทั้ ง นี้ ใ ห"
ดํ า เนิ น การปรั บ แก" ไ ขตามข" อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก& อ นนํ า เสนอคณะกรรมการฝ? า ยวิ ช าการของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
พิจารณาตรวจสอบจํานวนหน&วยกิตและจํานวนชั่วโมงให"สอดคล"องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ข"อ 7 การคิดหน&วยกิต
4.6 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย2อม
รองอธิ ก ารบดี ฝ? า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย& อม ทั้ งนี้ ให" ดํ า เนิ น การปรั บ แก" ไขตามข" อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก& อนนํ า เสนอคณะกรรมการฝ? า ย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. พิจารณาตรวจสอบจํานวนหน&วยกิตและจํานวนชั่วโมงให"สอดคล"องกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ข"อ 7 การคิดหน&วยกิต
2. พิจารณาเพิ่มความร&วมมือกับบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ที่มาตั้ง
สาขา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ&
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4.7 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก2ผู)ประกอบการเพื่อยกระดับการ
ขายสินค)าหรือบริการผ2านสื่อออนไลนF
รองอธิ ก ารบดี ฝ? า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รการพั ฒ นาทั กษะดิ จิ ทัล แก& ผู" ป ระกอบการเพื่ อยกระดั บ การขายสิ น ค" า หรื อบริ การผ& า นสื่ อ
ออนไลน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ เห็น ชอบหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรการพัฒ นาทั กษะดิ จิทัล แก& ผู"ป ระกอบการเพื่ อยกระดั บ
การขายสิ น ค" า หรื อ บริ ก ารผ& า นสื่ อ ออนไลน ทั้ ง นี้ ใ ห" ดํ า เนิ น การปรั บ แก" ไขตามข" อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
ก&อนนําเสนอคณะกรรมการฝ?ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
พิจารณาการลงนามความร&วมมือกับหอการค"าจังหวัดพัทลุง ให"สามารถลงลึกถึงบริษัทที่จะ
สามารถร&วมจัดการเรียนการสอนได"
4.8 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยFผู)รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยFประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บอุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2558 เพื่อให" สถาบัน อุ ดมศึ กษาใช"เ ปR นแนวทางในการบริห ารจั ด การหลักสู ตรให" มี
คุณภาพและเปRนไปตามมาตรฐาน
เพื่อให"จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยเปRนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกล&าว ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาของแต&ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูต รศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ ฉบับ ปQ พ.ศ. 2559 และให"มีผ ล
ตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"
มีผลตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"มีผลตั้งแต&
ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
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4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปQ พ.ศ. 2561 และให"มีผลตั้งแต&ภาคเรียนฤดูร"อน
ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)
มติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก"ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูต รศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ ฉบับ ปQ พ.ศ. 2559 และให"มีผ ล
ตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"
มีผลตั้งแต&ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปQ พ.ศ. 2560 และให"มีผลตั้งแต&
ภาคเรียนที่ 2 ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปQ พ.ศ. 2561 และให"มีผลตั้งแต&ภาคเรียนฤดูร"อน
ปQการศึกษา 2562 เปRนต"นไป
4.9 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปR พ.ศ. 2559 (เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เปลี่ยนแปลงหน2วยกิต เพิ่มรายวิชาเลือก และเพิ่มเติมเลขรหัสหลักที่หก)
รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก"ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปQ พ.ศ. 2559 (เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เปลี่ยนแปลงหน&วยกิต เพิ่มรายวิชาเลือก และ
เพิ่มเติมเลขรหัสหลักที่หก)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.9)
มติ เห็ น ควรให" ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งแก" ไขตามข" อสั งเกตและข" อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ และนํ า เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาโดยการแจ" ง เวี ย นอี ก ครั้ ง ก& อ นเสนอ
คณะกรรมการฝ?ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. ประเด็น 3.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหน&วยกิตของ 2 รายวิชา คือรายวิชาไฟฟZากับชีวิต
และรายวิชาเศรษฐกิจสร"างสรรค ที่ยังคงใช"รหัสวิชาเดียวกันอาจมีปGญหาในการบริหารจัดการของนิสิตใน
แต&ละรุ&น
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2. ปรับจํานวนชั่วโมงของรายวิชา 0000166 ไฟฟZากับชีวิต 3(3-0-6) เปRน 3(2-2-5) และปรับ
คําอธิบายรายวิชาให"สอดคล"องกับจํานวนชั่วโมงต&อสัปดาห โดยแสดงให"เห็นถึงความแตกต&างจากเดิม เมื่อมี
การเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต&อสัปดาห
3. พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชาให"
มีความสอดคล"องกัน รวมถึงต"องสอดคล"องกับจํานวนหน&วยกิตที่กําหนดไว"ในแต&ละรายวิชา และตรวจสอบ
รูปแบบการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให"ถูกต"อง
4. รายวิชา 0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู" 3(2-2-5) พิจารณาเพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่อง Digital literacy และตรวจสอบว&ามีความซ้ําซ"อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือไม&
5. พิจารณาตรวจสอบความซ้ํา ซ"อนของเนื้ อหาของรายวิช าเลือกที่ เพิ่ มมากั บรายวิช าที่ มี
อยู&เดิม
6. พิจารณาทบทวนรายวิชาที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะการบรรยาย
7. การเปNดรายวิชาควรคํานึงถึงจํานวนผู"สอนหากรายวิชาดังกล&าวที่เปRนที่ต"องการของนิสิต
ทําให"ต"องเปNดหลายกลุ&มและใช"อาจารยผู"สอนหลายคน
8. รายวิ ช า 0000186 พลั ง คนรุ& น ใหม& พลั ง แห& ง อนาคต ซึ่ ง ชื่ อรายวิ ช าไม& ส อดคล" อ งกั บ
คําอธิบายรายวิชา
9. รายวิชา 0000187 ทักษิณสร"างสรรค คําอธิบายรายวิชาไม&ชัดเจนว&าเปRนมหาวิทยาลัย
ทักษิณชุมชน หรือภาคใต"
10. ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามรอบการปรับปรุงควรมีการประเมินหลักสูตรที่
กําลังใช"อยู&ก&อนการปรับปรุงรอบถัดไปเพื่อให"สามารถขจัดปGญหาหรือข"อบกพร& องของหลักสูตรเดิมรวมถึ ง
การจัดการเรียนการสอน สามารถทําให"นิสิตเปRนไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยได"หรือไม&
4.10 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.10)
มติ เห็ นชอบโครงการพั ฒ นาหลั กสูต รการจั ดการบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ และให" นํา เสนอ
คณะกรรมการฝ?ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตรงกับวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ฝ?ายเลขานุการ จึงขอแจ"งที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้ ง ที่ 4/2563 ในวั น พุ ธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห" อ งประชุ ม C206
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ&านระบบ Cisco Webex Meeting
มติ รั บ ทราบ กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 4/2563 ในวั น พุ ธ ที่
27 พฤษภาคม 2563
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางสุทัศนีย ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผู"ช&วยเลขานุการ
ผู"จดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
หัวหน"าฝ?ายวิชาการ
ผู"ช&วยเลขานุการ
ผู"จดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ?ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผู"ตรวจรายงานการประชุม

