รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 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 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
10/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
4.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหนงทาง
วิชาการ จํานวน 5 ราย
4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ.
2565
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงบุรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป<) ฉบับป<
พ.ศ. 2562
4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
4.5 ขอปAดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต? แบบมีเงื่อนไข
4.6 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปAดแบบมีเงื่อนไข ประจําป<การศึกษา 2563
จํานวน 5 หลักสูตร
4.7 กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําป<การศึกษา 2564
4.8 การเสนอชื่อบุคคลเปEนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 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.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. ศาสตราจารย? ดร.กรกฎ ทองขะโชค
11. รองศาสตราจารย? ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย? ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
13. รองศาสตราจารย? ดร.กนกพร สังขรักษ?
14. รองศาสตราจารย? ดร.จตุพร แกวออน
15. ผูชวยศาสตราจารย? ดร.โสมศิริ เดชารัตน?
16. ผูชวยศาสตราจารย? ดร.อนุวัต สงสม
17. ผูชวยศาสตราจารย? ดร.นิสากร กลาณรงค?
18. คณบดีคณะมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร?
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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19. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
20. คณบดีคณะศึกษาศาสตร?
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.เรวดี กระโหมวงศ?)
21. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย? ดร.พงษ?พันธ? พิณโท)
22. รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ?
(รองศาสตราจารย?เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
23. หัวหนาฝNายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน? วรรณวิไล)
24. นางสุทัศนีย? ดีสมุทร
25. นางสาววรรณทิพย? หนูหลง
ผู)ไม4เข)าประชุม
ไมมี
ผู)เข)าร4วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝNายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย? ดร.ศิลปOชัย สุวรรณมณี)
2. ผูชวยอธิการบดีฝNายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย? ดร.ขวัญจิตต? สุวรรณนพรัตน?)
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร?
(ผูชวยศาสตราจารย?จิรพรรณ พีรวุฒิ)
4. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารย?เชาวลักษณ? ฤทธิสรไกร)
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร?
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.ศิริลักษณ? ชวยพนัง)
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร?
(อาจารย? ดร.นันทพันธ? นภัทรานันทน?)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร?
(นางจิราภรณ? โสมตีบ ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร?และบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
9. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผูชวยศาสตราจารย? ดร.สมพงศ? โอทอง ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย? ดร.วิวัฒน? ฤทธิมา ... ปฏิบัติหนาที่แทน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(นายทรงธรรม ธีระกุล ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
12. ผูชวยศาสตราจารย?กัญจนี พลอินทร?
13. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
14. อาจารย? ดร.นเรศ ฉิมเรศ
15. อาจารย?ชัยวัฒน? จุมพลกุล
16. อาจารย? ดร.ธนวัฒน? ศรีรักษา
17. นางรัชรี ตุดเกื้อ
18. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
เริ่มประชุม

เฉพาะวาระ 1.3.2 และ 4.1
เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.2
เฉพาะวาระ 4.2 - 4.7
เฉพาะวาระ 4.7

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค?ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปAด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ)งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ)งจากประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย? ดร.วิชัย ชํานิ กลาวแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย? ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย?ประจําสังกัดคณะนิติศาสตร? มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาส
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนง “ศาสตราจารย? ” ในสาขาวิ ช า
กฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สังกัดคณะนิติศาสตร? มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
มติ รับทราบ
1.2 เรื่องแจ)งจากกรรมการ
ไม4มี
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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 10/2563
ประธานไดมอบหมายใหฝNายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 25
พฤศจิกายน 2563 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารย? ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
2. กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําป< พ.ศ. 2564
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น ฝNายวิชาการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
เปลี่ยนแปลงอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ เปลี่ยนแปลงอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
เดือนมกราคม 2564
อาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
อาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร?ไทย ฉบับป< พ.ศ. 2561 ใหมีผลตั้งแต
ภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟAสิกส? ฉบับป< พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2
ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟAสิกส? ฉบับป< พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2
ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
2. กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําป<
มติ เห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ
ฝNายวิชาการ
แจงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ
พ.ศ. 2564
ประจําป< พ.ศ. 2564
ประจําป< พ.ศ. 2564 ไปยังสวนงานตาง ๆ
ภายใน มหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก)าวหน)าการขอตําแหน4งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝNายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝN า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
10/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
และไดดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม4มีการแก)ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ไม4มี
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน4งทางวิชาการ
จํานวน 5 ราย
ฝNายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
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4.1.1 พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยL ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล
ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชานิเทศศาสตรL (6105) อนุสาขาวิชาการสื่อสาร
(610502)
มติ เห็ นชอบพิ จารณากลั่ นกรองการเสนอผลงานทางวิ ชาการ ของอาจารย? ดร.ธนภั ทร
เต็มรัตนะกุล ในการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย? สาขาวิชานิเทศศาสตร? (6105) อนุสาขาวิชาการ
สื่อสาร (610502) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป<การศึกษา 2562 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.1 เอกสารลับ)
4.1.2 พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารยL ดร.สุขุมาล หวานแก)ว
ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (5123)
มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารย? ดร.สุขุมาล
หวานแกว ในการขอกํา หนดตํ าแหนงผู ชวยศาสตราจารย? สาขาวิช าเทคโนโลยีชี วภาพเกษตร (5123) ใน
ประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป<การศึกษา 2562 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ใหผู ขอกํ า หนดตํ า แหนงทางวิ ช าการพิ จ ารณาตรวจสอบผลงานชิ้ น ที่ 3 วาเกี่ ย วของกั บ
วิทยานิพนธ?หรือไม หากไมมีความเกี่ยวของกันเสนอแนะใหเขียนอธิบายเพิ่มเติมวาไมเกี่ยวของกันอยางไร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.2 เอกสารลับ)
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4.1.3 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการ ของผู) ช4 ว ยศาสตราจารยL
ดร.โสมศิริ เดชารัตนL ในการขอกําหนดตําแหน4งรองศาสตราจารยL สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล)อม (3505)
มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผูชวยศาสตราจารย?
ดร.โสมศิ ริ เดชารัต น? ในการขอกําหนดตํา แหนงรองศาสตราจารย? สาขาวิ ชาอนามัย สิ่งแวดลอม (3505)
ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4. รับรองวาตําราที่นํามาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมเคยจัดทําเปEนเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนมากอน
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
6. ผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานภาระงานขั้ น ต่ํ า ประจํ า ป< ก ารศึ ก ษา 2562
ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.3 เอกสารลับ)
4.1.4 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการ ของอาจารยL ดร.คมกริ ช
โชคพระสมบัติ ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชาฟQสิกสL (0151)
มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารย? ดร.คมกริช
โชคพระสมบัติ ในการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย? สาขาวิชาฟAสิกส? (0151) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4. ผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานภาระงานขั้ น ต่ํ า ประจํ า ป< ก ารศึ ก ษา 2562
ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.4 เอกสารลับ)
4.1.5 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการ ของอาจารยL ดร.นั น ทิ ย า
พนมจันทรL ในการขอกําหนดตําแหน4งผู)ช4วยศาสตราจารยL สาขาวิชาพืชไร4 (5103)
มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารย? ดร.นันทิยา
พนมจันทร? ในการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย? สาขาวิชาพืชไร (5103) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ประจําป<การศึกษา 2562 ของ
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1.5 เอกสารลับ)
4.2 เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม4 พ.ศ.
2565
รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ? เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ.
2565 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หมวดที่ 1 ขอ 5.2 พิจารณาตรวจสอบประเภทของหลักสูตรอีกครั้งวาเปEนหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการหรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
2. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ควรเขียนใหมีความกระชับมากขึ้น
3. หมวดที่ 3 ขอ 2.6 พิจารณาปรับคาบํารุ งการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการเรียนที่
กําหนดใหมีการลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูรอนและใหเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย?สินพิจารณาเพื่อ
ประกาศใชตอไป
4. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีจํานวนมากเกินไปควรปรับ
ใหลดลง โดยการบูรณาการเนื้อหารายวิชาเขาดวยกัน หนวยกิตควรอยูระหวาง 140 - 144 หนวยกิต
5. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3 รายวิชา ควรปรับใหมีรายวิชาที่มีความทันสมัยเพื่อสรางเอกลักษณ?
ใหกับหลักสูตร และควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับระบบรางลงในหลักสูตร
6. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3 วิชาประสบการณ?วิชาชีพ ที่มีใหเลือก 2 แผน คือแผนการศึกษา
โครงงานและแผนการศึกษาสหกิจศึกษาควรจัดหนวยกิตใหมีความสมดุลกัน
7. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.4 ควรพิจ ารณาปรับ แผนการศึก ษา ใหรายวิช าของหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไปกระจายอยูในชั้นป<อื่น ๆ ดวย และลดจํานวนหนวยกิตในชั้นป<ที่ 1 - 3 ลงใหเหลือภาคเรียนละ
ไมเกิน 19 หนวยกิต
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8. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ของหมวดวิชาเฉพาะผลลัพธ?การเรียนรูของ
รายวิชา Learning Outcome (LO) ยังไมชัดเจนในประเด็นการออกแบบเชิงสรางสรรค? สมรรถนะ และทักษะ
9. เนื่องจากหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตร?นิสิตที่รับเขามาในหลักสูตรสวนใหญมีโอกาสตก
ออกกลางคันเปEนจํานวนมาก หลักสูตรควรมีระบบที่ปรึกษาที่ดีโดยการบริหารในรูปแบบของกรรมการหลักสูตร
ติดตามพฤติกรรมการเรียน การสงงานของนิสิตเปEนรายบุคคล โดยรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ทุกเดือน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ดีที่สุด อันจะสงผลตอการชักชวนเพื่อนหรือนองมาเรียน
ในรุนตอ ๆ ไป
10. ความแตกตางของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของ
มหาวิทยาลัยอื่นกับของมหาวิทยาลัยทักษิณเปEนอยางไร เนนจุดเดนเรื่องใด โดยเฉพาะในภาคใต และหลักสูตร
นี้ไปสนับสนุนเรื่องใดบางใหกับพื้นที่
11. ภาคผนวก ข พิ จ ารณาตรวจสอบและปรั บ แกไขการเขี ย นผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารย? ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย? ป ระจํ า หลั ก สู ต รใหถู ก ตองครบถวนตามรู ป แบบการเขี ย น
บรรณานุกรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.3 เรื่ อง ขอเปลี่ ยนแปลงบุ ร พวิ ช าของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี (4 ปT )
ฉบับปT พ.ศ. 2562
รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ? เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลง
บุรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป<) ฉบับป< พ.ศ. 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงบุรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป<)
ฉบับป< พ.ศ. 2562
เดิม
ใหม4
หน)า
0221221 เคมีอินทรียL 1
3(3-0-6)
0221221 เคมีอินทรียL 1
3(3-0-6)
69
Organic Chemistry 1
Organic Chemistry 1
เลม มคอ.2
บุรพวิชา : 0221102 เคมี 2
บุรพวิชา : 0221171 หลักเคมี 2
ปฏิ กิ ริ ย าที่ สํ า คั ญ ในเคมี อิ น ทรี ย? คื อ
ปฏิ กิ ริ ย าที่ สํ า คั ญ ในเคมี อิ น ทรี ย? คื อ
ปฏิ กิริย าการแทนที่ ปฏิ กิริ ย าการกํา จั ด ปฏิกิริ ย า ปฏิ กิริย าการแทนที่ ปฏิ กิริ ย าการกํา จั ด ปฏิกิริ ย า
การเติม ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน โดยเนน การเติม ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน โดยเนน
กลไกปฏิกิริยา ปfจจัยที่มีผลตอกลไกปฏิกิริยาและ กลไกปฏิกิริยา ปfจจัยที่มีผลตอกลไกปฏิกิริยาและ
อัตราเร็วปฏิกิริยา
อัตราเร็วปฏิกิริยา
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เดิม
The major reaction in organic
chemistry; the substitution elimination,
addition and oxidation and reduction
reactions by emphasize of their
mechanisms. Factors affecting on
mechanism and rate of reaction

ใหม4
The major reaction in organic
chemistry; the substitution elimination,
addition and oxidation and reduction
reactions by emphasize of their
mechanisms. Factors affecting on
mechanism and rate of reaction

หน)า

โดยใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยLผู)รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยLประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ? เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย?ประจําหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร คือ
1. หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมเมคคาทรอนิ กส? ฉบับ ป< พ.ศ.
2559 ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
3. หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ป< พ.ศ. 2560 ทั้ ง นี้ ใ หมี ผ ลตั้ ง แต
ภาคเรียนที่ 2 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ให
มีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
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7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
8. หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร? คณิ ต ศาสตร? แ ละ
คอมพิวเตอร? ฉบับป< พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ป<การศึกษา 2563 เปEนตนไป
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความถู ก ตองรายชื่ อ อาจารย? ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย? ป ระจํ า
หลั ก สู ต รลํ า ดั บ ที่ 5 ในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน และลํ า ดั บ ที่ 4
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2. ตรวจสอบความซ้ํ า ซอนผลงานทางวิ ช าการของอาจารย? ดร.สมิ ท ธ? ช าต? พุ ม มา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3. ตรวจสอบการใสขอมู ล ทางวิ ช าการของอาจารย? ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย?
ประจําหลักสูตรใหตรงกับคาน้ําหนักที่กําหนดไว
4. ใหทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบและติดตามขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย?
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย? ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ต องเปE น ไปตามเกณฑ? ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
ป<การศึกษา 2564 เปEนตนไป ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย?บางทาน เมื่อเริ่มป<การศึกษา 2564 ผลงานบางชิ้นจะ
หมดอายุ ทํ าใหจํานวนผลงานทางวิชาการไมครบตามเกณฑ?ที่กํา หนด เชน รองศาสตราจารย? ดร.สืบพงศ?
ธรรมชาติ, ผูชวยศาสตราจารย? ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
5. ใหทุกหลักสูตรตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย?ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย?ประจําหลักสูตรใหเปEนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.5 เรื่อง ขอปQดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตL แบบมีเงื่อนไข
รองอธิการบดีฝNา ยวิช าการและวิ เทศสัมพั นธ? เสนอที่ป ระชุมเพื่อพิ จารณาขอปAด หลักสูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต? แบบมีเงื่อนไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบ
1. การขอปAดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต? แบบมีเงื่อนไข
2. การขอใชอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย?ประจําหลักสูตรรวมกับหลักสูตรอื่น
จนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ขอปAดแบบมีเงื่อนไข โดยมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป<การศึกษา
2564 เปEนตนไป
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4.6 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปQดแบบมีเงื่อนไข ประจําปTการศึกษา 2563
จํานวน 5 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ? เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ปAดแบบมีเงื่อนไข ประจําป<การศึกษา 2563 จํานวน 5 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปAดแบบมีเงื่อนไข จํานวน 5 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ งดรับนิสิตตั้งแตป<การศึกษา
2560
2. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ งดรั บ นิ สิ ต ตั้ ง แต
ป<การศึกษา 2560
3. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานตํ า รวจและ
กระบวนการยุติธรรม งดรับนิสิตตั้งแตป<การศึกษา 2560
4. หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาการบริห ารและพัฒ นาสังคม งดรั บนิ สิ ต
ตั้งแตป<การศึกษา 2560
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน
งดรับนิสิตตั้งแตป<การศึกษา 2563
และการขอยายอาจารย?ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย?ประจําหลักสูตรไปอยูหลักสูตรอื่น
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการดูแลนิสิตตกคางใหไดคุณภาพ
4.7 เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปTการศึกษา 2564
รองอธิ การบดี ฝN ายวิ ช าการและวิ เทศสั มพั น ธ? เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อพิ จ ารณากํ า หนดปฏิ ทิน
การศึกษา ประจําป<การศึกษา 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ เห็นชอบการกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําป<การศึกษา 2564 จํานวน 3 ฉบับ คือ
1. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป<การศึกษา 2564
2. ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ป<
การศึกษา 2564
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3. ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 5 ป< ที่ อ อกฝv ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาและนิสิตสาขาวิชกการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (4 ป<) ชั้นป<ที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2)
คณะศึกษาศาสตร? ประจําป<การศึกษา 2564
ข)อเสนอแนะ
1. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ขอ 2.1 แกไขเปEน “...ภาคเรียนละ 15 สัปดาห? (ไมนับรวมสัปดาห?สอบกลางภาค 1
สัปดาห? และสัปดาห?สอบปลายภาค 2 สัปดาห?)”
- ขอ 3.1 หมายเหตุ แกไขเปEน “ภาคเรียนฤดูรอน ไมมีการจัดสอบกลางภาค”
2. ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา
- ขอ 2.1 แกไขเปEน “...ภาคเรียนละ 15 สัปดาห? (ไมนับรวมสัปดาห?สอบกลางภาค 1
สัปดาห? และสัปดาห?สอบปลายภาค 2 สัปดาห?)”
4.8 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเป^นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดีฝNายวิ ชาการและวิเทศสัมพันธ? เสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาขอการเสนอชื่ อ
บุคคลเปEนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)
มติ เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเปEนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนกุมภาพันธ? 2564 ตรงกับวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ? 2564
ฝNายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ? 2564 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 2/2564 ในวั น พุ ธ ที่
24 กุมภาพันธ? 2564
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เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.

(นางสุทัศนีย? ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน? วรรณวิไล)
หัวหนาฝNายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย?เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝNายวิชาการและวิเทศสัมพันธ?
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

