รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห(องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห(องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ3านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
สรุประเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ(งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
ไมมี
1.2 เรื่องแจงจากคณะกรรมการ
ไมมี
1.3 เรื่องแจงจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามมติ ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)
1.3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอกําหนดการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2563
1.3.4 การดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย
การเตรียมความพรอมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
6/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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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 ราง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาสมัยใหมและนวัตกรรมบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
4.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา
(Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ....
4.4 ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
ในภาคเรียนที่ 2 ปHการศึกษา 2562 ไดรับเกียรตินิยม เปIนกรณีพิเศษ
4.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร
4.6 ขอปKด หลั กสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการศึ กษาเพื่อพัฒ นาทรั พยากร
มนุษยJ แบบมีเงื่อนไข
เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห(องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห(องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ3านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู(เข(าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารยJ ดร.วิชัย ชํานิ)
2. รองศาสตราจารยJ ดร.วิทยา อยูสุข
3. รองศาสตราจารยJ ดร.สุรพล อารียJกุล
4. รองศาสตราจารยJ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
5. รองศาสตราจารยJ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันทJ
6. รองศาสตราจารยJ ดร.วิบูลยJ ตระกูลฮุน
7. รองศาสตราจารยJ ดร.พูนสุข อุดม
8. รองศาสตราจารยJ ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
9. รองศาสตราจารยJ ดร.กนกพร สังขรักษJ
10. รองศาสตราจารยJ ดร.จตุพร แกวออน
11. ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.โสมศิริ เดชารัตนJ
12. ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.อนุวัต สงสม
13. ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.นิสากร กลาณรงคJ
14. คณบดีคณะมนุษยศาสตรJและสังคมศาสตรJ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตรJ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.เรวดี กระโหมวงศJ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารยJ ดร.พงษJพันธJ พิณโท)
18. รองอธิการบดีฝTายวิชาการและวิเทศสัมพันธJ
(รองศาสตราจารยJเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
19. หัวหนาฝTายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตนJ วรรณวิไล)
20. นางสุทัศนียJ ดีสมุทร
21. นางสาววรรณทิพยJ หนูหลง
ผู(ไม3เข(าประชุม
1. ศาสตราจารยJอํานวย ยัสโยธา
2. รองศาสตราจารยJ ดร.กิติพงศJ หังสพฤกษJ
3. รองศาสตราจารยJ ดร.มนตรี แยมกสิกร
4. รองศาสตราจารยJ ดร.กรกฎ ทองขะโชค
ผู(เข(าร3วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝTายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารยJ ดร.ศิลปWชัย สุวรรณมณี)
2. ผูชวยอธิการบดีฝTายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารยJ ดร.ขวัญจิตตJ สุวรรณนพรัตนJ)
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรJ
(ผูชวยศาสตราจารยJจิรพรรณ พีรวุฒิ)
4. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารยJเชาวลักษณJ ฤทธิสรไกร)
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตรJ
(อาจารยJ ดร.ธนพันธุJ ปZทมานนทJ)
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรJ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรJ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.ระวีวฒ
ั นJ ไทยเจริญ)
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรJและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
9. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารยJ ดร.ถาวร จันทโชติ)
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารยJ ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
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11. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารยJ ดร.วิวัฒนJ ฤทธิมา ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
12. ผูชวยศาสตราจารยJกัญจนี พลอินทรJ
13. อาจารยJเสาวลักษณJ จันทรJประสิทธิ์
14. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
15. อาจารยJ ดร.วิลาวัลยJ จันทรJศรี
16. อาจารยJ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธJ
17. อาจารยJหรรษมน เพ็งหมาน
18. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยJไพศาล
19. นางสาวจุฑาทิพยJ อินทรัตนJ
20. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริ่มประชุม

เฉพาะวาระ 3.1
เฉพาะวาระ 1.3.2 และ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.3
เฉพาะวาระ 4.3
เฉพาะวาระ 4.2 - 4.6

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองคJประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปKด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ(งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ(งจากประธาน
ไม3มี
1.2 เรื่องแจ(งจากกรรมการ
ไม3มี
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 6/2563
ประธานไดมอบหมายใหฝTายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสั งเกต ขอเสนอแนะของสภาวิ ช าการ ในการประชุ มสมั ย สามั ญ ครั้ งที่ 6/2563 เมื่อวั น พุ ธ ที่
22 กรกฎาคม 2563 จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้
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1. ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตรJ คณะพยาบาลศาสตรJ กรณีพิเศษ
2. การเสนอตั ว แทนสวนงานวิ ช าการเพื่ อ รวมทํ า หนาที่ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
ในภาคเรียนฤดูรอน ปHการศึกษา 2562 ไดรับเกียรตินิยม เปIนกรณีพิเศษ
4. ขอแตงตั้งอาจารยJพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563
5. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารยJ ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร
6. ขออนุมัติการปKดหลักสูตรแบบสมบูรณJ จํานวน 2 หลักสูตร
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข(อสังเกตและข(อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข(อสังเกตและข(อเสนอแนะ
ผู(รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตรJ
มติ เห็นชอบการขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรJ
ดําเนินการเสนอเรื่องไปยังฝTายบริหาร
คณะพยาบาลศาสตรJ กรณีพิเศษ
ศาสตรJ คณะพยาบาลศาสตรJ กรณีพิเศษ
กลางและทรัพยากรบุคคลเพื่อดําเนินการ
ตอไป
2. การเสนอตัวแทนสวนงานวิชาการเพื่อรวมทํา มติ เห็นชอบผลการเสนอชื่อ คณบดีคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อยูระหวางเสนออธิการบดีเพื่อลงนามใน
หนาที่กรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตรJและบริหารธุรกิจ เปIนตัวแทนสวนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แตงตั้ง
ทักษิณ
วิชาการ เปIนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทักษิณ
3. ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มติ เห็นชอบการไดรับเกียรตินิยมของนิสิตที่สําเร็จ คณะศิลปกรรมศาสตรJ
เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา
ภาคเรียนฤดูรอน ปHการศึกษา 2562 ไดรับเกียรติ บัณฑิต (ศป.บ.) ภาคเรียนฤดูรอน ปHการศึกษา 2562
นิยม เปIนกรณีพิเศษ
จํานวน 9 คน เปIนกรณีพิเศษ
4. ขอแตงตั้งอาจารยJพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 มติ เห็นชอบแตงตั้ง นางสาวกมลศรี ลิขิตประกาย รองอธิการบดีฝTายวิชาการ
ดําเนินการแตงตั้งเปIนอาจารยJพิเศษ
ปHการศึกษา 2563
รุง เปIนอาจารยJพิเศษ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
และวิเทศสัมพันธJ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563
1939/2563 เรื่อง แตงตั้งอาจารยJพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตรJ สั่ง ณ วันที่
13 กรกฎาคม 2563
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วาระที่/เรื่อง
5. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร

6. ขออนุมัติการปKดหลักสูตรแบบสมบูรณJ
จํานวน 2 หลักสูตร

มติ รับทราบ

มติ/ข(อสังเกตและข(อเสนอแนะ
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรJ
ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
มติ เห็นชอบการขอปKดหลักสูตรแบบสมบูรณJ
จํานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี

ผู(รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝTายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธJ

ผลการดําเนินงาน
เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา

รองอธิการบดีฝTายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธJ

เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก(าวหน(าการขอตําแหน3งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝTายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝT า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

1.3.3 เรื่ อ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยทั ก ษิ ณ เรื่ อ ง ข( อ กํ า หนดการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร พ.ศ. 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอกําหนดการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ เพื่อใหอาจารยJและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความเขาใจเนื้อหาสาระใน
ประกาศฉบับดังกลาว ฝTายวิชาการจึงกําหนดจัดเสวนาขอกําหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563
ขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.3)
มติ

รับทราบ

1.3.4 เรื่อง การดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการ
เตรียมความพร(อมบุคลากรก3อนเข(าสู3กระบวนการยุติธรรม
ตามที่ห นังสื อสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ที่ ศธ 0506/ว405 เรื่อง ประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายการเตรี ยมบุ คลากรกอนเขาสู กระบวนการยุ ติ ธรรม ลงวั น ที่
16 มีนาคม 2561 ตามความทราบแลวนั้น
คณะนิติศาสตรJไดดําเนินการและขอแจงผลการดําเนินงานตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
เพื่อทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.4)
มติ

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
6/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 และได
ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม3มีการแก(ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง ร3าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน
2563 ไดพิจารณา ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีมติใหดําเนินการแกไข ราง
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 ตามขอสั ง เกตและขอเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ และนํากลับมาเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
ทั้งนี้ หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. พิ จ ารณาปรั บ แกไขผลการปรั บ ปรุ ง ตามขอเสนอแนะของผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน
ในประเด็นความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ใหตรงกับในเลม มคอ.2 หมวดที่ 1
ขอ 7
2. พิจารณาผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรใหสอดคลองและครอบคลุม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
(มคอ.1)
3. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธJการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการจัดการเรียนการสอน ควรระบุใน
ปHแรกของเลมหลักสูตรปรับปรุงดวยหรือไม
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4. ภาคผนวก ข ประวั ติ แ ละผลงานทางวิ ช าการของอาจารยJ ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร
และอาจารยJประจําหลักสูตร สัดสวนการมีสวนรวมของผลงานทางวิชาการควรเปIนผลงานรวมที่มีสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 50 ตามหลักเกณฑJที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ
4.1.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู(ช3วยศาสตราจารยO
ดร.เรวดี กระโหมวงศO ในการขอกําหนดตําแหน3งรองศาสตราจารยO สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุ
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (650103)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผูชวย
ศาสตราจารยJ ดร.เรวดี กระโหมวงศJ ในการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยJ สาขาวิชาการศึกษา (6501)
อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (650103) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําปHการศึกษา 2561 ของผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.2 เรื่อง ร3าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค(าสมัยใหม3และนวัตกรรมบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รองอธิ การบดี ฝTา ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั มพั น ธJ เสนอที่ ป ระชุ มเพื่อพิ จ ารณา ราง หลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาสมัยใหมและนวัตกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุง
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
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มติ ที่ป ระชุ มมีมติ เห็ น ชอบ ราง หลักสู ตรบริห ารธุ ร กิจ บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการคาสมั ยใหมและ
นวัตกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกต ดังนี้
1. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรีย น
การสอน กลยุทธJการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการจัดการเรียนการสอน ควรระบุในปHแรก
ของเลมหลักสูตรปรับปรุงดวยหรือไม
2. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยJ
ประจําหลักสูตร สัดสวนการมีสวนรวมของผลงานทางวิชาการควรเปIนผลงานรวมที่มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ
50 ตามหลักเกณฑJที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.3 เรื่อง (ร3าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว3าด(วย การจัดการศึกษาโครงการเรียนล3วงหน(า
(Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ร3 า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยทั ก ษิ ณ ว3 า ด( วย การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ....
รองอธิ การบดี ฝT า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธJ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ....
ทั้งนี้ ฝTายวิชาการ ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาโครงการ
เรี ย นลวงหนา (Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ วาดวย การจั ดการศึ กษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบในหลักการและมอบฝTายวิชาการ ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 ฉบับ ตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
คณบดี ผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง และที่ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ฝTายวิชาการ ไดดําเนินการ
ปรั บ แกไขตามขอเสนอแนะ และไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ทั้ ง 2 ฉบั บ ตอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน
2563 โดยที่ประชุม มีมติ เห็นชอบในหลักการและมอบฝTายวิชาการ ปรับแก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้ง 2 ฉบับ ตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอตอที่
ประชุมคณบดี ผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อวันจันทรJที่ 20 กรกฎาคม
2563 โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบรองอธิ การบดี ฝT า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธJ ปรั บ ปรุ งตามขอสั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
ในการนี้ ฝT ายวิ ชาการ ไดปรั บปรุ งแกไขตามขอสั งเกตและขอเสนอแนะจากที่ ประชุ มคณบดี
ผู อํ า นวยการและผู บริ ห ารระดั บสู งเรี ย บรอยแลว จึ งขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ วาดวย
การจั ดการศึ กษาโครงการเรี ยนลวงหนา (Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณ
วาดวย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ....
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(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิ ณ วาดวย การจัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา
(Pre-degree) พ.ศ. .... โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 พิจารณาตัดขอ 5 ประเด็นคํานิยาม “การเทียบโอนประสบการณJ” เนื่องจากไมมี
การอางอิงถึงในประกาศ
1.2 ปรับแกขอ 7.1 ระดับปริญญาตรี “เปIนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ เที ย บเทา หรื อ เปI น ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเทาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเปIนผูที่มีความรูและความสามารถที่มหาวิทยาลัยประเมินแลววาสามารถ
เรียนรูได หรือเปIนผูที่มีคุณสมบัติตามที่รายวิชากําหนด”
1.3 ปรับแกขอ 7.2 เปIน “ระดับบัณฑิตศึกษา เปIนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี ห รื อ เที ย บเทา หรื อ เปI น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเทา หรื อ เปI น ผู ที่ มี ค วามรู และ
ความสามารถที่มหาวิทยาลัยประเมินแลววาสามารถเรียนรูได หรือเปIนผูที่มีคุณสมบัติตามที่รายวิชากําหนด”
1.4 ปรับแกขอ 9.2 เปIน “ผูสมัครที่ไดรับเขาเปIนผูเรียนในโครงการเรียนลวงหนา (Predegree) จะตองขึ้นทะเบียนเปIนผูเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. .... โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอ 6 ระบบการศึกษา พิจารณาปรับขอมูลเพิ่มใหครอบคลุมถึงระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 ปรับแกขอ 9.2 เปIน “ผูสมัครที่ไดรับเขาเปIนผูเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา (Non-degree) จะตองขึ้นทะเบียนเปIนผูเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
2.3 รายวิ ช าที่ เ ที ย บโอนในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รแบบชุ ด วิ ช า (Non-degree)
จะสามารถนํามาคิดเปIนเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ในหลักสูตรที่นํามาเทียบไดหรือไม
4.4 เรื่อง ขอให(นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
ในภาคเรียนที่ 2 ปXการศึกษา 2562 ได(รับเกียรตินิยม เปYนกรณีพิเศษ
รองอธิการบดีฝTายวิชาการและวิเทศสัมพันธJ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอใหนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปHการศึกษา 2562 ไดรับ
เกียรตินิยม เปIนกรณีพิเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบการไดรับเกียรตินิยมของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปHการศึกษา 2562 ของนางสาวปาริฉัตร ปราบพาลา เปIนกรณี
พิเศษ
4.5 เรื่อง การปรับปรุงแก(ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยOผู(รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยOประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝTายวิชาการและวิเทศสัมพันธJ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ ที่ประชุ มเห็ นชอบการปรับ ปรุ งแกไขหลักสูต ร ประเด็น เปลี่ยนแปลงอาจารยJ ผูรั บผิด ชอบ
หลักสูตรและอาจารยJประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑJเสริมอาหาร
ฉบับปH พ.ศ. 2563 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
2. หลั กสู ต รการแพทยJแผนไทยบั ณฑิ ต สาขาวิช าการแพทยJ แผนไทย ฉบั บ ปH พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
3. หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปH พ.ศ. 2561 ใหมี ผ ลตั้ ง แตภาคเรี ย นที่ 1
ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปH พ.ศ. 2559
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรJ ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
7. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตรJ สิ่ งแวดลอม ฉบั บ ปH พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
10. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ฉบั บ ปH พ.ศ. 2560 ใหมี ผ ลตั้ ง แต
ภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
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11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปH พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปHการศึกษา 2563 เปIนตนไป
4.6 เรื่อง ขอปZ ดหลั กสู ตรการศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาทรั พยากร
มนุษยO แบบมีเงื่อนไข
รองอธิ การบดีฝT ายวิช าการและวิเ ทศสัมพัน ธJ เสนอที่ ประชุ มเพื่อพิจารณาขอปK ดหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยJ แบบมีเงื่อนไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. การขอปKดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยJ แบบมีเงื่อนไข
2. การขอใหใชอาจารยJ ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารยJ ป ระจํ า หลั ก สู ต รรวมกั บ
หลั กสู ตรอื่ น จนกวานิ สิต จะสํ าเร็ จ การศึ กษาในหลักสู ต รที่ขอปK ด แบบมี เ งื่อนไข โดยมีผ ลตั้ งแตภาคเรี ย นที่
1/2564 เปIนตนไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนกันยายน ตรงกับวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ฝTายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 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 8/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน
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เลิกประชุม

เวลา 15.40 น.

(นางสุทัศนียJ ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตนJ วรรณวิไล)
หัวหนาฝTายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยJเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝTายวิชาการและวิเทศสัมพันธJ
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

