รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห+องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห+องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ5านระบบ 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 8/2563
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
8/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 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 2 ราย
4.2 หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นาชุ ม ชน หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ระเบียบวาระที่ 5

4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
4.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
การพัฒนาชุมชน ฉบับปA พ.ศ. 2562 (เพิ่มรายวิชาเลือก)
4.6 การปรับปรุงแบบฟอร>มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห+องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี 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.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท>
9. รองศาสตราจารย> ดร.วิบูลย> ตระกูลฮุน
10. รองศาสตราจารย> ดร.พูนสุข อุดม
11. รองศาสตราจารย> ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
12. รองศาสตราจารย> ดร.กนกพร สังขรักษ>
13. รองศาสตราจารย> ดร.กรกฎ ทองขะโชค
14. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.โสมศิริ เดชารัตน>
15. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.อนุวัต สงสม
16. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.นิสากร กลาณรงค>
17. คณบดีคณะมนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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18. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
19. คณบดีคณะศึกษาศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.เรวดี กระโหมวงศ>)
20. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย> ดร.พงษ>พันธ> พิณโท)
21. รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ>
(รองศาสตราจารย>เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
22. หัวหนาฝKายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน> วรรณวิไล)
23. นางสุทัศนีย> ดีสมุทร
24. นางสาววรรณทิพย> หนูหลง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผู+ไม5เข+าประชุม
1. รองศาสตราจารย> ดร.จตุพร แกวออน

เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ผู+เข+าร5วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝKายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย> ดร.ขวัญจิตต> สุวรรณนพรัตน>)
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย>จิรพรรณ พีรวุฒิ)
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารย>เชาวลักษณ> ฤทธิสรไกร)
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร>
(อาจารย> ดร.ธนพันธุ> ปNทมานนท>)
5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร>
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ระวีวฒ
ั น> ไทยเจริญ)
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร>และบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
7. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ถาวร จันทโชติ)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย> ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
9. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ศันสนีย> จันทร>อานุภาพ
10. ผูชวยศาสตราจารย>ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง
11. อาจารย> ดร.โอริสา ชุมพงศ>
12. ผูชวยศาสตราจารย> ดร.ไพโรจน> เบ็ญนุย

เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.3
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ผูชวยศาสตราจารย>จุรีภรณ> มะเลโลหิต
ผูชวยศาสตราจารย> ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ>
อาจารย>อภิรดี สุภาพ
อาจารย> ดร.พิทยาธร แกวคง
อาจารย> ดร.จตุพงค> โมรา
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นางรัชรี ตุดเกื้อ

เริ่มประชุม

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

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค>ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปQด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ+งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ+งจากประธาน
ไม5มี
1.2 เรื่องแจ+งจากกรรมการ
ไม5มี
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 8/2563
ประธานไดมอบหมายใหฝKายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสั งเกต ขอเสนอแนะของสภาวิ ช าการ ในการประชุ มสมั ยสามั ญ ครั้ งที่ 8/2563 เมื่ อวัน พุ ธ ที่
23 กันยายน 2563 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปAการศึกษา 2564
2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงแผนการรับนิสิต จํานวน 6 หลักสูตร
3. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารย> ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
ผู+รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มติ เห็นชอบ ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฝKายวิชาการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
นโยบาย หลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เดือนพฤศจิกายน 2563
การรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี การรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจําปAการศึกษา 2564
ประจําปAการศึกษา 2564
2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ฝKายวิชาการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
เปลี่ยนแปลงแผนการรับนิสิต จํานวน 6 หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตร
เดือนพฤศจิกายน 2563
และอาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปS ฉบับปA พ.ศ. 2560 ใหมีผลภาคเรียนที่ 1
ปAการศึกษา 2563
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร>สากล ฉบับปA พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร> ฉบับปA พ.ศ. 2560 ใหมีผลภาคเรียนที่ 1
ปAการศึกษา 2563
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วาระที่/เรื่อง

3. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร

มติ/ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปA พ.ศ. 2559 ใหมีผล
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปA พ.ศ. 2560
ใหมีผลภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ฉบับปA พ.ศ. 2561 และใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟQสิกส> ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป

ผู+รับผิดชอบ

ฝKายวิชาการ

ผลการดําเนินงาน

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
เดือนพฤศจิกายน 2563
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วาระที่/เรื่อง

มติ รับทราบ

มติ/ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร>สากล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมี
ผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร>ไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปS ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป

ผู+รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก+าวหน+าการขอตําแหน5งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝKายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝK า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
8/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 และได
ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม5มีการแก+ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน5งทางวิชาการ
4.1.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยL ดร.วิลาสีนี
ธนพิทัก ษL ในการขอกําหนดตําแหน5งทางวิชาการผู+ช5วยศาสตราจารยL สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรL
(6102)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
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มติ เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย> สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร> ของ
อาจารย> ดร.วิลาสีนี ธนพิทักษ> ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ใหผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการตรวจสอบความซ้ําซอนของบทความวิจัยที่เคยเผยแพรใน proceedings กับบทความวิจัย
ที่ เ ผยแพรในวารสาร เชน รู ป ตาราง ทั้ ง นี้ ใ นวารสารที่ นํ า ไปเผยแพรใหมควรระบุ ว าเคยเผยแพรใน
proceedings มาแลว
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําปAการศึกษา 2561 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.1.2 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยL ดร.วิชชาญ
จุลหริก ในการขอกําหนดตําแหน5งทางวิชาการผู+ช5วยศาสตราจารยL สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรL (6102)
อนุสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ (610201)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.2 เอกสารลับ)
มติ เห็นชอบการขอกําหนดตํา แหนงผูชวยศาสตราจารย> สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร>
อนุสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ ของอาจารย> ดร.วิชชาญ จุลหริก ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําปAการศึกษา 2561 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.2 เรื่ อง หลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารและพั ฒนาชุ มชน หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารและพั ฒนาชุมชน หลักสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2564 โดยปรับ ปรุงจากหลักสู ต ร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
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มติ เห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นาชุ ม ชน หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปQดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2564 เปTนตนไป และจัดการเรียนการสอน
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
1. พิ จ ารณาเพิ่ ม อาชี พ เจาหนาที่ CSR (Corporate Social Responsibility) และควรเพิ่ ม เปT น
ชุดวิชาที่สอนเพื่อเปTนเจาหนาที่ CSR เพื่อปูพื้นฐานใหนิสิตมีความมั่นใจกอนไปทํางานจริง
2. พิจารณาเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับสถิติและการวิจัยเพื่อใหนิสิตสามารถทํางานดานสถิติของ
ชุมชนได
3. ชุดวิชา (Module) ที่ปรากฏในหลักสูตรยังเปTนเพียงกลุมวิชา หากจะพัฒนาเปTนชุดวิชาจะตองมี
หนวยกิต 9 - 18 หนวยกิต แตละชุดวิชาจะตองมีเปkาหมายที่ชัดเจน โดยอาจดู SDG เปTนเปkาหมายในการจัด
ชุดวิชาของหลักสูตร ทั้งนี้กลุมวิชาที่สามารถพัฒนาเปTนชุดวิชาได คือกลุมวิชาเปkาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
จะตองวางเปkาหมายของชุดวิชาใหชัดเจน เรียงลําดับความรู และปรับเนื้อหาใหเปTนเนื้อเดียวกัน
4. พิจารณาแกไข หนา 63-66 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ พิจารณาปรับการวิเคราะห>
ขอมูลมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ โดยดานที่ 1 - ดานที่ 3
ตองมีผลการเรียนรูสูรายวิชาทุกรายวิชาครบรอยละ 100 สวนดานที่ 4 - ดานที่ 5 ตองมีผลการเรียนรูสูรายวิชา
อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมด ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว1383 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การกําหนดผลการเรียนรูในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.3 เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยเปQดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2564 เปTนตนไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
1. หนา 16 ขอ 2.5 แผนการรับนิสิต แกไขจํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปAการศึกษา 2567
จาก - เปTน 120 คน และจํานวนรวม ปAการศึกษา 2568 จาก 600 คน เปTน 480 คน
2. หนา 16 ขอ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ปรับแกไขขอมูล ปAการศึกษา 2568 จาก 15,000,000
เปTน 12,000,000 เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนิสิตในตารางขอ 2.5
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3. ชุดวิชา (Module) ที่ปรากฏในหลักสูตรยังเปTนเพียงกลุมวิชา หากจะพัฒนาเปTนชุดวิชาจะตองมี
หนวยกิต 9 - 18 หนวยกิต และตองวางเปkาหมายของชุดวิชาใหชัดเจน เรียงลําดับความรู และปรับเนื้อหา
ใหเปTนเนื้อเดียวกัน
4. หนา 23 วิชาบังคับ ชุดวิชาการแปล กับหนา 24 วิชาเลือก ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเปTน
นั ก วิ ช าการและนั ก แปล ควรหลอมรวมจั ด เปT น ชุ ด วิ ช าเดี ย วกั น พิ จ ารณาความซ้ํ า ซอนของรายวิ ช าและ
ลดจํานวนหนวยกิตลง
5. หนา 75 - 80 พิจารณาตรวจสอบผลการเรียนรูใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 หนา 2 - 4 และควรเพิ่มภาคผนวก
ตารางเปรี ย บเที ย บเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
6. หนา 6 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ตรงกับหนา 9 ขอ 1.2 ความสําคัญ ควรพิจารณาปรับ
แกไขโดย หนา 6 ขอ 12.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ควรกลาวถึ งเหตุ ผ ลที่ ต องปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รฉบั บ นี้ จ าก
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากขอ 11.1 สถานการณ> ห รื อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และขอ 11.2 สถานการณ> และ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สวนหนา 9 ขอ 1.2 ความสําคัญ ควรกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร
ฉบับนี้ที่มีตอใคร อยางไรบาง
7. หนา 22 ควรเขียนโครงสรางของการจัดหลักสูตรใหตรงกับโครงสรางที่กําหนดไวในหนา 17
ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
8. หนา 84 ขอ 3 ควรอธิบายที่มาของเกณฑ>สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งใช TOEIC 600 และ
พิจารณาใชเกณฑ>อื่นดวย เชน IELT และ TOEFL
4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก+ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยLผู+รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยLประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย>ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย>ประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คือ
1. หลั กสู ต รการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าฟQ สิ กส> (4 ปA ) ฉบั บ ปA พ.ศ. 2562 ใหมี ผ ลตั้ งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปA) ฉบับปA พ.ศ. 2562 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
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3. หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี (4 ปA ) ฉบั บ ปA พ.ศ. 2562 ใหมี ผ ลตั้ ง แต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ฉบับปA พ.ศ. 2560 ใหมี
ผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร> ฉบับปA พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
4.5 เรื่อง การปรับปรุงแก+ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
การพัฒนาชุมชน ฉบับปU พ.ศ. 2562 (เพิ่มรายวิชาเลือก)
รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ> เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปA พ.ศ. 2562 (เพิ่ม
รายวิชาเลือก)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
การพัฒนาชุมชน ฉบับปA พ.ศ. 2562 (เพิ่มรายวิชาเลือก) จํานวน 1 รายวิชา คือ
0406377 การตลาดสินค+าเกษตรออนไลนL
3(3-0-6)
Online Agricultural Product Marketing
สิน คาและผลิ ต ภั ณฑ>ทางการเกษตร พฤติ กรรมผู บริ โ ภค ชองทางการตลาด
สินคาเกษตรออนไลน> การเปQดรานคาออนไลน> การถายภาพ การเขียนเรื่องราว การเลาเรื่อง การปQดการขาย
การฝvกปฏิบัติการตลาดสินคาเกษตรออนไลน>
Agricultural product, consumer behavior, online agricultural product
marketing channels, create online shop, photography, content marketing, story telling, close
the deal, practice of online agricultural product marketing is required
โดยใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปAการศึกษา 2563 เปTนตนไป
ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะ
ควรใหมีชั่วโมงปฏิบัติเพิ่ม โดยเปลี่ยนจาก 3(3-0-6) เปTน 3(2-2-5) เพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชาที่ใหนิสิตมีการฝvกปฏิบัติการตลาดสินคาเกษตรออนไลน>
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4.6 เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอรLมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
รองอธิ การบดี ฝK า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ> เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง
แบบฟอร>มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบการปรับปรุ งแบบฟอร> มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1. หนา 10 หมวดที่ 2 เพิ่มขอมูลจุดเดนของหลักสูตรหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน แสดงใหเห็นถึง
ระดับความโดดเดนของหลักสูตร
2. หนา 73 ขอ 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ควรแนบขอมูลสรุปผล
การประเมินการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ> AUN-QA ในภาพรวม และสรุปผลการวิเคราะห>
โอกาสในการปรับปรุงที่สําคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ฝKายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 10/2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมทองหลาง 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผานระบบ Cisco Webex Meeting
มติ รั บ ทราบ กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 10/2563 ในวั น พุ ธ ที่
25 พฤศจิกายน 2563
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เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.

(นางสุทัศนีย> ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน> วรรณวิไล)
หัวหนาฝKายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย>เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝKายวิชาการและวิเทศสัมพันธ>
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

