รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห)องประชุม C206 สํานักคอมพิวเตอร. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห)องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ5านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
สรุประเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ)งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
เลื่ อ นพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแกผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจําป+การศึกษา 2561
1.2 เรื่องแจงจากคณะกรรมการ
ไมมี
1.3 เรื่องแจงจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามมติ ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)
1.3.3 สถิติการรับนิสิต ประจําป+การศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม
2563)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของ ผูชวยศาสตราจารย>
ดร.พฤทฐิ ภ ร ศุ ภ พล ในการขอกํ า หนดตํ า แหนงรองศาสตราจารย> สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยา

2
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง พิจารณา
4.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหนงทาง
วิชาการ จํานวน 1 ราย
4.2 ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร> คณะพยาบาลศาสตร> กรณีพิเศษ
4.3 การเสนอตัวแทนสวนงานวิชาการเพื่อรวมทําหนาที่กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.4 ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศป.บ.) ในภาคเรียนฤดูรอน ป+การศึกษา 2562 ไดรับเกียรตินิยม เปCนกรณีพิเศษ
4.5 ขอแตงตั้งอาจารย>พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563
4.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร
4.7 ขออนุมัติการปEดหลักสูตรแบบสมบูรณ> จํานวน 2 หลักสูตร
เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห)องประชุม C206 สํานักคอมพิวเตอร. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห)องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ5านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู)เข)าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย> ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารย>อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย> ดร.กิติพงศ> หังสพฤกษ>
4. รองศาสตราจารย> ดร.มนตรี แยมกสิกร
5. รองศาสตราจารย> ดร.วิทยา อยูสุข
6. รองศาสตราจารย> ดร.สุรพล อารีย>กุล
7. รองศาสตราจารย> ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
8. รองศาสตราจารย> ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
9. รองศาสตราจารย> ดร.กรกฎ ทองขะโชค
10. รองศาสตราจารย> ดร.จตุพร แกวออน
11. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.โสมศิริ เดชารัตน>
12. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.อนุวัต สงสม
13. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.นิสากร กลาณรงค>
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.เรวดี กระโหมวงศ>)
16. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย> ดร.พงษ>พันธ> พิณโท)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ>
(รองศาสตราจารย>เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
18. หัวหนาฝLายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน> วรรณวิไล)
19. นางสุทัศนีย> ดีสมุทร
20. นางสาววรรณทิพย> หนูหลง
ผู)ไม5เข)าประชุม
1. รองศาสตราจารย> ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท>
2. รองศาสตราจารย> ดร.วิบูลย> ตระกูลฮุน
3. รองศาสตราจารย> ดร.พูนสุข อุดม
4. รองศาสตราจารย> ดร.กนกพร สังขรักษ>
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ผู)เข)าร5วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝLายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย> ดร.ศิลปOชัย สุวรรณมณี)
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> จิรพรรณ พีรวุฒิ)
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารย>เชาวลักษณ> ฤทธิสรไกร)
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร>
(อาจารย> ดร.นันทพันธ> นภัทรานันทน>)
5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ระวีวฒ
ั น> ไทยเจริญ)
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร>และบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
7. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ถาวร จันทโชติ)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ... ปฏิบัตหิ นาที่แทน)
9. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย> ดร.วิวัฒน> ฤทธิมา ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
10. ผูชวยศาสตราจารย>กัญจนี พลอินทร>
เฉพาะวาระ 4.2
11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เฉพาะวาระ 4.3
(อาจารย> ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ>)
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12. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
13. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริ่มประชุม

เฉพาะวาระ 1.3.2 ,3.1 และ 4.1
เฉพาะวาระ 4.6 และ 4.7

เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค>ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปEด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ)งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ)งจากประธาน
1.1.1 เลื่ อนพิ ธี พ ระราชทานปริ ญญาบั ต รแก5 ผู)สํ า เร็ จ การศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจําปMการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนกําหนดการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรใหแก ผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป+การศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 21 - 25
กั น ยายน 2563 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง อํ า เภอปL า พะยอม จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เนื่ อ งจาก
สถานการณ>การแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อปUองกันการแพรระบาดของโรคไมให
ขยายวงกวางและสงผลตอสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวของ
ในการนี้ สํ า นั ก พระราชวั ง ไดมี ห นั ง สื อ แจงใหทราบวา สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจา
กรมสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี พระราชทานพระราชานุญ าต เลื่ อนการจัด พิ ธี
พระราชทานปริญ ญาบัต รแกผู สํ าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั กษิ ณ ประจํา ป+ การศึ กษา 2561 ทั้ งนี้
ภายหลังจากสถานการณ>คลี่คลายเปCนปกติแลว มหาวิทยาลัยทักษิณจะไดนําความกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ
อีกครั้งหนึ่ง
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ)งจากกรรมการ
ไม5มี
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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 5/2563
ประธานไดมอบหมายใหฝLายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสั งเกต ขอเสนอแนะของสภาวิ ช าการ ในการประชุ มสมั ย สามั ญ ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อวั น พุ ธ ที่
24 มิถุนายน 2563 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2. เกณฑ>การกําหนดมาตรฐานการเทียบคะแนนทางภาษาอังกฤษ TOEFL CBT, TU-GET
และ TOEIC ของคณาจารย>ประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ
3. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารย> ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง มติ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการปรับปรุงแกไช ราง รองอธิการบดีฝLายวิชาการ
กําลังอยูระหวางการแกไขปรับปรุง
พ.ศ. 2564
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
และวิเทศสัมพันธ>
ตามขอเสนอแนะ
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภา
วิชาการ และนํากลับมาเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
สภาวิชาการอีกครั้ง
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หนา 2 ขอ 7 ความพรอมในการเผยแพร
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แกไขเปCน หลักสูตร
จะไดรับการเผยแพรวาเปCนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 ในป+การศึกษา 2566
2. หนา 14 หนา 27 หนา 52 และหนา 77
ปรับแกไขชื่อรายวิชา 0702151 การใชไมโครซอฟท>
ออฟฟEศ สําหรับงานบัญชี เปCน การใชไมโครซอฟท>
ออฟฟEศสําหรับงานบัญชี
3. ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่มีชั่วโมง
ปฏิบัติการใหเห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน เชน
รายวิชา 0702121 การบัญชีขั้นตน 1 3(3-0-6) และ
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มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
รายวิชา 0702122 การบัญชีขั้นตน 2 3(3-0-6) เดิม ...
และฝcกปฏิบัติการบันทึกบัญชีเพื่อใหประสบการณ>เชิง
ปฏิบัติ เปCน ... และการบันทึกบัญชีเพื่อใหเกิด
ประสบการณ>เชิงปฏิบัติ
4. หนา 11 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน
ปรับแกไขขอมูล 2.6.1 งบประมาณรายรับ
ป+งบประมาณ 2568 ปรับแกไขเปCน 8,800,000 เพื่อให
สอดคลองกับจํานวนนิสิต ป+ 2568 และขอ 2.6.2
งบประมาณรายจาย พิจารณางบประมาณดําเนินการ
ใหใกลเคียงกับความเปCนจริง
5. หนา 11 ขอ 2.7 ระบบการศึกษา พิจารณา
เพิ่มรูปแบบระบบการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เชน แบบ
ทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพ>เปCนหลัก แบบทางไกลผานสื่อ
แพรภาพและเสียงเปCนสื่อหลัก แบบทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส>เปCนสื่อหลัก (E-learning) แบบทางไกล
อินเทอร>เน็ต หรืออื่น ๆ (ระบุ)
6. หนา 42 ขอ 3.2.2 อาจารย>พิเศษ ปรับ
แกไขใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย>
พิเศษ ตามหนังสือ ที่ อว 0224/ว653 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2562 โดย หากรายวิชาใดมีความจําเปCนตอง
ใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ
50 มหาวิทยาลัยก็สามารถดําเนินการไดเพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชน>สูงสุด แตตองมีอาจารย>ประจําหลักสูตร
รวมรับผิดชอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานิสิตตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
นั้น ๆ ดวย โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
7. หนา 46 - 47 ขอ 2 การพัฒนาผลการ
เรียนรูในแตละดาน และหนา 51 - 55 แผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบ พิจารณาปรับการวิเคราะห>
ขอมูลมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยดานที่ 1 - ดานที่
3 ตองมีผลการเรียนรูสูรายวิชาทุกรายวิชาครบรอยละ
100 สวนดานที่ 4 - ดานที่ 5 ตองมีผลการเรียนรูสู
รายวิชา อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมด
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว1383 ลงวันที่

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การกําหนดผลการเรียนรูใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และทบทวนให
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2562
8. หนา 66 - หนา 70 ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย>
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตร
พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย>ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตรตองเปCนผลงานที่
เปCนไปตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยมีผลงาน 1 รายการในรอบ 5 ป+
ยอนหลัง ทั้งนี้หลักสูตรดังกลาวเปEดสอนป+การศึกษา
2564 ผลงานอาจารย>จะตองอยูระหวาง ป+ พ.ศ.
2560 - 2564
2. เกณฑ>การกําหนดมาตรฐานการเทียบคะแนน มติ ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ>การกําหนดมาตรฐาน รองอธิการบดีฝLายวิชาการ
ทางภาษาอังกฤษ TOEFL CBT, TU-GET และ การเทียบคะแนนทางภาษาอังกฤษ TOEFL CBT,
และวิเทศสัมพันธ>
TOEIC ของคณาจารย>ประจํามหาวิทยาลัย
TU-GET PBT, TU-GET CBT และ TOEIC ของ
ทักษิณ
คณาจารย>ประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
(1) TOEFL CBT
คะแนน 173
(2) TU-GET PBT
คะแนน 450

ผลการดําเนินงาน

ไดมีการออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อใหผู
ที่เกี่ยวของทราบเรียบรอยแลว
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วาระที่/เรื่อง

3. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
(3) TU-GET CBT
คะแนน 61
(4) TOEIC
คะแนน 600
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
รองอธิการบดีฝLายวิชาการ
ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ และวิเทศสัมพันธ>
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการและการจัดการ ฉบับป+ พ.ศ. 2560 ให
มีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับป+ พ.ศ. 2561 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (4 ป+) ฉบับป+ พ.ศ. 2562 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา ฉบับป+ พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่
1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป

ผลการดําเนินงาน

รอเสนอเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม 2563
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มติ รับทราบ

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส> ฉบับป+ พ.ศ. 2559 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับป+ พ.ศ. 2559 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน ฉบับป+ พ.ศ. 2559 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย> ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตรควรเปCนไปตาม
เกณฑ>ที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยเฉพาะประเด็นสัดสวนของ
ผลงานทางวิชาการควรเกินรอยละ 50

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก)าวหน)าการขอตําแหน5งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝLายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝL า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

1.3.3 เรื่อง สถิติการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปMการศึกษา 2563 (ข)อมูล ณ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝLายวิชาการ รวมกับสวนงานวิชาการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเขาเปCนนิสิต ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป+การศึกษา 2563 นั้น ไดมีการ
ดําเนินการรับนิสิตทั้งสิ้น 46 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ
ผลการรับนิสิต ประจําป+การศึกษา 2563 ปรากฏวาระดับปริญญาตรี มีผูรายงานตัวเขาเปCน
นิสิต จํานวน 3,868 คน คิดเปCนรอยละ 103.56 เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา
มีผูรายงานตัวเขาเปCนนิสิต จํานวน 209 คน คิดเปCนรอยละ 35.19
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.3)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 และได
ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยมีการแก)ไข ดังนี้
หนา 11 บรรทัดที่ 22
เดิม ... 2563
แกไขเปCน ... 2558
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู)ช5วยศาสตราจารย. ดร.พฤทฐิภร
ศุภพล ในการขอกําหนดตําแหน5งรองศาสตราจารย. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน
2563 ไดพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการของ ของผูชวยศาสตราจารย> ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
ในการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย> สาขาวิชาจุลชีววิทยา และมีมติเห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ของผูชวยศาสตราจารย> ดร.พฤทฐิภร ศุภพล ในการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย>
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป+การศึกษา 2561 ของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับประเด็นผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หากผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการยื่นเฉพาะผลงานวิจัย ที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบใหดําเนินการตอไป แตหากผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการยื่นผลงานหนังสือจํานวน 1 เรื่องดวย ใหพิจารณานํากลับไปดําเนินการปรับปรุงแกไขให
เปCนไปตามเกณฑ>ที่ ก.พ.อ. กําหนด เนื่องจากผูขอกําหนดตําแหนงไมไดเปCนผูเขียนหนังสือดังกลาวทั้งเลม จึงมี
ความเห็นวาผลงานดังกลาวมีลักษณะเปCนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือที่มีผูเขียนหลายคน (book
chapter) แตยังมีปริมาณไมเปCนไปตามเกณฑ>ที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
อีกครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1 เอกสารลับ)
มติ ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารย> ดร.พฤทฐิภร
ศุภพล ในการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย> สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํ า ประจํ าป+ การศึ กษา 2562 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

15
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน5งทางวิชาการ
4.1.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารย. ดร.จิดาภา
พรยิ่ง ในการขอกําหนดตําแหน5งผู)ช5วยศาสตราจารย. สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
มติ ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบการพิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการ ของอาจารย>
ดร.จิดาภา พรยิ่ง ในการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย> สาขาวิชากฎหมายมหาชน ในประเด็น ดังนี้
1. คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหนงของผู ขอกํ า หนดตํ า แหนงทางวิ ช าการ โดยใหคํ า นวณ
ระยะเวลารวมกับการสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใหคํานวณเวลาเชนเดียวกับอาจารย>พิเศษ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับประเด็นผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป+การศึกษา 2562
ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นควรใหนําประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของคณาจารย>ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 8 ภาระงานขั้ นต่ํ าของคณาจารย> ประจํ าประเภทขาราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ในแตละภาค
การศึกษาใหคิดเปCนครึ่งหนึ่งของภาระงานตอป+การศึกษามาเทียบเคียง และมอบฝLายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาตอไป
4.2 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร. คณะพยาบาลศาสตร.
รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติจัดตั้ง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร> คณะพยาบาลศาสตร> กรณีพิเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ที่ประชุมมีมติที่เห็นชอบการขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร> คณะพยาบาลศาสตร>
กรณีพิเศษ
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4.3 เรื่อง การเสนอตัวแทนส5วนงานวิชาการเพื่อร5วมทําหน)าที่กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอตัวแทนสวน
งานวิชาการเพื่อรวมทําหนาที่กรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการเสนอชื่อ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร>และบริหารธุรกิจ เปCนตัวแทน
สวนงานวิชาการ เปCนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
4.4 เรื่อง ขอให)นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศป.บ.) ในภาคเรียนฤดูร)อน ปMการศึกษา 2562 ได)รับเกียรตินิยม เปVนกรณีพิเศษ
รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอใหนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในภาคเรียนฤดูรอน ป+การศึกษา 2562
ไดรับเกียรตินิยม เปCนกรณีพิเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการไดรับเกียรตินิยมของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ภาคเรียนฤดูรอน ป+การศึกษา 2562 จํานวน 9 คน เปCนกรณีพิเศษ
4.5 เรื่อง ขอแต5งตั้งอาจารย.พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปMการศึกษา 2563
รองอธิ การบดี ฝL า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั มพั น ธ> เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ พิ จ ารณาการขอแตงตั้ ง
อาจารย>พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้ง นางสาวกมลศรี ลิขิตประกายรุ ง เปCน อาจารย> พิเศษ สาขาวิช า
ศิลปะการแสดง ประจําภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563
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4.6 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย.ผู)รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย.ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ ที่ประชุ มเห็ นชอบการปรับ ปรุ งแกไขหลักสูต ร ประเด็น เปลี่ยนแปลงอาจารย> ผูรั บผิด ชอบ
หลั ก สู ต รและอาจารย> ป ระจํ า หลั กสู ต ร จํ า นวน 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
สัตวศาสตร> ฉบับป+ พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป+การศึกษา 2563 เปCนตนไป
4.7 เรื่อง ขออนุมัติปXดหลักสูตรแบบสมบูรณ. จํานวน 2 หลักสูตร
รองอธิ ก ารบดี ฝL า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ> เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ปE ด
หลักสูตรแบบสมบูรณ> จํานวน 2 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอปEดหลักสูตรแบบสมบูรณ> จํานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนสิงหาคม ตรงกับวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ฝLายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมทองหลาง 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผานระบบ Cisco Webex Meeting
มติ
2563

รับทราบ กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม
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เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

(นางสุทัศนีย> ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน> วรรณวิไล)
หัวหนาฝLายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย>เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝLายวิชาการและวิเทศสัมพันธ>
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

