รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห)องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห)องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ4านระบบ 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 7/2563
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
7/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา
4.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหนงทาง
วิชาการ จํานวน 4 ราย
4.2 ราง ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย ทักษิ ณ เรื่ อง นโยบาย หลั กเกณฑ; วิ ธี การ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําป=การศึกษา
2564
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ระเบียบวาระที่ 5

4.3 การปรั บ ปรุ ง แกไขหลั ก สู ต ร ประเด็ น เปลี่ ย นแปลงแผนการรั บ นิ สิ ต จํ า นวน 6
หลักสูตร
4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห)องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห)องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ4านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู)เข)าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย; ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารย;อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย; ดร.วิทยา อยูสุข
4. รองศาสตราจารย; ดร.สุรพล อารีย;กุล
5. รองศาสตราจารย; ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
6. รองศาสตราจารย; ดร.วิบูลย; ตระกูลฮุน
7. รองศาสตราจารย; ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
8. รองศาสตราจารย; ดร.กนกพร สังขรักษ;
9. ผูชวยศาสตราจารย; ดร.โสมศิริ เดชารัตน;
10. ผูชวยศาสตราจารย; ดร.อนุวัต สงสม
11. ผูชวยศาสตราจารย; ดร.นิสากร กลาณรงค;
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร;และสังคมศาสตร;
(ผูชวยศาสตราจารย; ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)
13. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย; ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร;
(ผูชวยศาสตราจารย; ดร.เรวดี กระโหมวงศ;)
15. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย; ดร.พงษ;พันธ; พิณโท)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16. รองอธิการบดีฝHายวิชาการและวิเทศสัมพันธ;
(รองศาสตราจารย;เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
17. หัวหนาฝHายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน; วรรณวิไล)
18. นางสุทัศนีย; ดีสมุทร
19. นางสาววรรณทิพย; หนูหลง

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผู)ไม4เข)าประชุม
1. รองศาสตราจารย; ดร.กิติพงศ; หังสพฤกษ;
2. รองศาสตราจารย; ดร.มนตรี แยมกสิกร
3. รองศาสตราจารย; ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท;
4. รองศาสตราจารย; ดร.พูนสุข อุดม
5. รองศาสตราจารย; ดร.กรกฎ ทองขะโชค
6. รองศาสตราจารย; ดร.จตุพร แกวออน

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ผู)เข)าร4วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝHายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย; ดร.ศิลปKชัย สุวรรณมณี)
2. ผูชวยอธิการบดีฝHายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย; ดร.ขวัญจิตต; สุวรรณนพรัตน;)
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร;
(ผูชวยศาสตราจารย;กัญจนี พลอินทร; ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
4. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารย;เชาวลักษณ; ฤทธิสรไกร)
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร;และบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย; ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
6. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย; ดร.ถาวร จันทโชติ)
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย; ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
8. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย; ดร.วิวัฒน; ฤทธิมา ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
9. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
10. นางรัชรี ตุดเกื้อ

เฉพาะวาระ 1.3.2 และ 4.1
เฉพาะวาระ 4.3 - 4.4
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เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค;ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปQด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ)งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ)งจากประธาน
ไม4มี
1.2 เรื่องแจ)งจากกรรมการ
ไม4มี
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 7/2563
ประธานไดมอบหมายใหฝHายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสั งเกต ขอเสนอแนะของสภาวิ ช าการ ในการประชุ มสมั ย สามั ญ ครั้ งที่ 7/2563 เมื่อวั น พุ ธ ที่
26 สิงหาคม 2563 จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2. ราง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการคาสมั ย ใหมและนวั ต กรรมบริ ก าร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3. (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยทักษิ ณ วาดวย การจั ดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา
(Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วาดวย การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) พ.ศ. ....
4. ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ใน
ภาคเรียนที่ 2 ป=การศึกษา 2562 ไดรับเกียรตินิยม เป[นกรณีพิเศษ
5. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารย; ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร
6. ขอปQดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย;
แบบมีเงื่อนไข
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง มติ เห็นชอบ ราง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร;และ
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่
พ.ศ. 2564
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
บริหารธุรกิจ
ประชุมเรียบรอยแลว โดยอยูระหวางเสนอ
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการฝHายวิชาการของ
1. พิจารณาปรับแกไขผลการปรับปรุงตาม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วันที่
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายใน ในประเด็นความ
26 กันยายน 2563
พรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ใหตรงกับในเลม มคอ.2 หมวดที่ 1 ขอ 7
2. พิจารณาผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตรใหสอดคลองและครอบคลุม ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 (มคอ.1)
3. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 7
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ;การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล
การจัดการเรียนการสอน ควรระบุในป=แรกของเลม
หลักสูตรปรับปรุงดวยหรือไม
4. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย;ประจํา
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วาระที่/เรื่อง

2. ราง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การคาสมัยใหมและนวัตกรรมบริการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
หลักสูตร สัดสวนการมีสวนรวมของผลงานทาง
วิชาการควรเป[นผลงานรวมที่มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ตามหลักเกณฑ;ที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มติ เห็นชอบ ราง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร;และ
สาขาวิชาการคาสมัยใหมและนวัตกรรมบริการ
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ข)อสังเกต
1. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 7
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ;การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล
การจัดการเรียนการสอน ควรระบุในป=แรกของเลม
หลักสูตรปรับปรุงดวยหรือไม
2. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย;ประจํา
หลักสูตร สัดสวนการมีสวนรวมของผลงานทาง
วิชาการควรเป[นผลงานรวมที่มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ตามหลักเกณฑ;ที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมเรียบรอยแลว โดยอยูระหวางเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการฝHายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วันที่
26 กันยายน 2563
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วาระที่/เรื่อง
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การจัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา
(Pre-degree) พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา
(Non-degree) พ.ศ. ....

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
มติ เห็นชอบ
ฝHายวิชาการ
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การ
จัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree)
พ.ศ. .... โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 พิจารณาตัดขอ 5 ประเด็นคํานิยาม “การ
เทียบโอนประสบการณ;” เนื่องจากไมมีการอางอิงถึงใน
ประกาศ
1.2 ปรับแกขอ 7.1 ระดับปริญญาตรี “เป[นผูที่
กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา หรือเป[นผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป[นผูที่มีความรูและ
ความสามารถที่มหาวิทยาลัยประเมินแลววาสามารถ
เรียนรูได หรือเป[นผูที่มีคุณสมบัติตามที่รายวิชา
กําหนด”
1.3 ปรับแกขอ 7.2 เป[น “ระดับบัณฑิตศึกษา
เป[นผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา หรือเป[นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา หรือเป[นผูที่มีความรูและความสามารถ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมเรียบรอยแลว โดยอยูระหวางเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการฝHายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วันที่
26 กันยายน 2563
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ที่มหาวิทยาลัยประเมินแลววาสามารถเรียนรูได หรือ
เป[นผูที่มีคุณสมบัติตามที่รายวิชากําหนด”
1.4 ปรับแกขอ 9.2 เป[น “ผูสมัครที่ไดรับเขาเป[น
ผูเรียนในโครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree)
จะตองขึ้นทะเบียนเป[นผูเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด”
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การ
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา
(Non-degree) พ.ศ. .... โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอ 6 ระบบการศึกษา พิจารณาปรับขอมูล
เพิ่มใหครอบคลุมถึงระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 ปรับแกขอ 9.2 เป[น “ผูสมัครที่ไดรับเขาเป[น
ผูเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา
(Non-degree) จะตองขึ้นทะเบียนเป[นผูเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด”
2.3 รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) จะ
สามารถนํามาคิดเป[นเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ในหลักสูตร
ที่นํามาเทียบไดหรือไม

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง
4. ขอใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ในภาค
เรียนที่ 2 ป=การศึกษา 2562 ไดรับเกียรตินิยม
เป[นกรณีพิเศษ
5. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
มติ เห็นชอบการไดรับเกียรตินิยมของนิสิตที่สําเร็จ ภารกิจทะเบียนนิสิตและ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บริการการศึกษา
บัณฑิต (ศ.บ.) ในภาคเรียนที่ 2 ป=การศึกษา 2562 ของ
นางสาวปาริฉัตร ปราบพาลา เป[นกรณีพิเศษ
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น ฝHายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ;เสริมอาหาร ฉบับป= พ.ศ.
2563 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
เป[นตนไป
2. หลักสูตรการแพทย;แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย;แผนไทย ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป= พ.ศ.
2561 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
เป[นตนไป
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาชุมชน ฉบับป= พ.ศ. 2559 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเดือน
ตุลาคม 2563
เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา ในวันที่ 19 กันยายน 2563
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร; ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียน
ที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร;สิ่งแวดลอม ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ
ป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา
2563 เป[นตนไป
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง

6. ขอปQดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย;
แบบมีเงื่อนไข

มติ รับทราบ

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
มติ เห็นชอบ
ฝHายวิชาการ
1. การขอปQดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย; แบบมี
เงื่อนไข
2. การขอใหใชอาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย;ประจําหลักสูตรรวมกับหลักสูตรอื่นจนกวา
นิสิตจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ขอปQดแบบมี
เงื่อนไข โดยมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2564 เป[นตนไป

ผลการดําเนินงาน

เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฝHาย
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ในวันที่ 26 กันยายน 2563
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก)าวหน)าการขอตําแหน4งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝHายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝH า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
7/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 และได
ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม4มีการแก)ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน4งทางวิชาการ
4.1.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผู)ช4วยศาสตราจารยL
ดร.พั ชลิ น จL จี น นุ4 น ในการขอกํ า หนดตํ า แหน4 งรองศาสตราจารยL สาขาวิ ชาการศึ ก ษา อนุ สาขาวิ ช า
วรรณคดีสมัยเก4า
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
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มติ เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย; สาขาวิชาวรรณคดีไทย อนุสาขาวิชา
วรรณคดีสมัยเกา ของ ผูชวยศาสตราจารย; ดร.พัชลินจ; จีนนุน ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. ตําราที่นํ ามาขอกํ าหนดตํา แหนงทางวิชาการ ที่พัฒนามาจากเอกสารประกอบ
การสอน ซึ่งพัฒนาอยางเห็นไดชัดวาเป[นตํารา
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
6. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป=การศึกษา 2561 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.1.2 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยL ดร.วิลาวัลยL
จันทรLศรี ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.2 เอกสารลับ)
มติ เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหนงผู ชวยศาสตราจารย; สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ของ
อาจารย; ดร.วิลาวัลย; จันทร;ศรี ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป=การศึกษา 2561 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.1.3 เรื่ อง พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ชาการ ของอาจารยL เ อกราช
สุวรรณรัตนL ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.3 เอกสารลับ)
มติ ไมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย; สาขาวิชากฎหมายมหาชน ของ
อาจารย; เอกราช สุว รรณรั ตน; ในประเด็ นผลงานทางวิช าการ เนื่องจากงานวิ จัย เรื่ องที่ 2 มีชื่ อผู รวมวิ จั ย
แตกตางกันระหวางรายงานการวิ จัยฉบับสมบูร ณ;และบทความวิจั ย ซึ่ งอาจมีความสุมเสี่ยงที่จะมีประเด็ น
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได จึงเห็นควรแจงผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทราบและหาก
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ยืนยันจะเสนอผลงานวิจัยดังกลาว ใหเสนอขอมูลเพิ่มเติมใหสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง
ถัดไป
4.1.4 เรื่ อง พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ชาการ ของอาจารยL ช ลี รั ต นL
มเหสักขกุล ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.4 เอกสารลับ)
มติ เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย; สาขาวิชากฎหมายมหาชน ของ
อาจารย;ชลีรัตน; มเหสักขกุล ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป=การศึกษา 2562 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.2 เรื่อง ร4 า ง ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยทั ก ษิ ณ เรื่ อง นโยบาย หลั ก เกณฑL วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเข)าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปPการศึกษา 2564
รองอธิ การบดี ฝH า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั มพั น ธ; เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อพิ จ ารณา ราง ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประจําป=การศึกษา 2564
สืบ เนื่ องจากสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาไดออกประกาศ เรื่ อง แนวทางการ
สงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ขอ 1 กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
มี ห นาที่ อ อกขอกํ า หนด นโยบาย หลั ก เกณฑ; แ ละวิ ธี ก ารรั บ คนพิ ก ารเขาศึ ก ษาเพื่ อ ประกาศใชในแตละ
ป=การศึกษา ประกอบดวย เปaาหมาย จํานวนรับ หลักเกณฑ;เงื่อนไข วิธีการรับ ประเภทความพิการที่จะรับ
คณะ/สาขาวิชาที่เปQดรับ วิธีการคัดเลือก รวมถึงรายการคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บ โดยแจงประกาศดังกลาว
ในแตละป= การศึ กษาใหสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษารวบรวมสงคณะกรรมการสงเสริ มการจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มป=การศึกษา ประกอบกับหนังสือที่
ศธ 0508/ว652 เรื่ อง ประกาศสํา นักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ระบุวา หากสถาบันอุดมศึกษาไม
ดํ า เนิ น การตามประกาศที่ กํา หนด โดยเฉพาะขอ 1) 3) 4) และ 5) ถื อวาไมอยู ในเกณฑ; ที่จ ะสนั บ สนุ น เงิ น
อุดหนุนทางการศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการศึกษาในป=การศึกษานั้น
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ในการนี้ ฝH า ยวิ ช าการจึ งไดจั ด ทํ า ราง ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณ เรื่ อง นโยบาย
หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําป=การศึกษา
2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็ นชอบ ราง ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยทั กษิณ เรื่ อง นโยบาย หลักเกณฑ; วิ ธี การ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําป=การศึกษา 2564
4.3 เรื่ อง การปรั บ ปรุ งแก) ไ ขหลั ก สู ต ร ประเด็ น เปลี่ ย นแปลงแผนการรั บนิ สิต จํ า นวน 6
หลักสูตร
รองอธิการบดีฝHายวิชาการและวิเทศสัมพันธ; เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงแผนการรับนิสิต จํานวน 6 หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูสมัคร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบ การปรั บ ปรุ ง แกไขหลั ก สู ต ร ประเด็ น เปลี่ ย นแปลงแผนการรั บ นิ สิ ต จํ า นวน
6 หลักสูตร คือ
1. หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปK ฉบั บ ป= พ.ศ. 2560 ใหมี ผ ล
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
2. หลั กสู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตร; ส ากล ฉบั บ ป= พ.ศ. 2560
ใหมีผลภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร; ฉบับป= พ.ศ. 2560 ใหมีผลภาคเรียนที่ 1
ป=การศึกษา 2563
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับป= พ.ศ. 2559
ใหมีผลภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
5. หลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าสาธารณสุ ขชุ มชน ฉบั บ ป= พ.ศ. 2560
ใหมีผลภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับป= พ.ศ. 2561 และใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
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4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยLผู)รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยLประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝHายวิชาการและวิเทศสัมพันธ; เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย;ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ ที่ประชุ มเห็ นชอบการปรับ ปรุ งแกไขหลักสูต ร ประเด็น เปลี่ยนแปลงอาจารย; ผูรั บผิด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย;ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟQสิกส; ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
4. หลั กสู ตรดุ ริย างคศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าดุริ ยางคศาสตร; ส ากล ฉบั บ ปรั บปรุ ง พ.ศ.
2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร;ไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปK ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
8. หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าศิล ปะการออกแบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563 เป[นตนไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนตุลาคม 2563 ตรงกับวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
ฝHายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมทองหลาง 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผานระบบ Cisco Webex Meeting
มติ

รับทราบ กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม

2563
เลิกประชุม

เวลา 14.30 น.

(นางสุทัศนีย; ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน; วรรณวิไล)
หัวหนาฝHายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย;เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝHายวิชาการและวิเทศสัมพันธ;
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

