รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 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 2/2564
1.3.2 ผลการแจงเวียนการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 2
เรื่อง
1.3.3 รายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธE 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
4.1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2564
4.2 (ราง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอรEเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับครู
มัธยม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
4.4 หลักสูตรประกาศนี ยบัต รการพั ฒนาแอปพลิเคชัน บนมื อถื อ หลักสูตรใหม พ.ศ.
2564
4.5 หลั กสู ต รประกาศนี ย บัต รทั กษะดิจิ ต อลเพื่ อการพั ฒ นาศักยภาพผู ปฏิ บั ติ งานใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสําหรับการเปHนผูประกอบการ หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2564
4.7 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการวิ เ คราะหE ข อมู ล สํ า หรั บ กลยุ ท ธE การบริ การลู ก คา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
4.8 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยEผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยEประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 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
(รองศาสตราจารยE ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารยEอํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารยE ดร.กิติพงศE หังสพฤกษE
4. รองศาสตราจารยE ดร.มนตรี แยมกสิกร
5. รองศาสตราจารยE ดร.วิทยา อยูสุข
6. รองศาสตราจารยE ดร.สุรพล อารียEกุล
7. รองศาสตราจารยE ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
8. รองศาสตราจารยE ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันทE
9. รองศาสตราจารยE ดร.วิบูลยE ตระกูลฮุน
10. ศาสตราจารยE ดร.กรกฎ ทองขะโชค
11. รองศาสตราจารยE ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
12. รองศาสตราจารยE ดร.กนกพร สังขรักษE
13. ผูชวยศาสตราจารยE ดร.โสมศิริ เดชารัตนE
14. ผูชวยศาสตราจารยE ดร.อนุวัต สงสม
15. คณบดีคณะมนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)
16. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. คณบดีคณะศึกษาศาสตรE
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
18. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารยE ดร.พงษEพันธE พิณโท)
19. รองอธิการบดีฝUายวิชาการและวิเทศสัมพันธE
(รองศาสตราจารยEเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
20. หัวหนาฝUายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตนE วรรณวิไล)
21. นางสุทัศนียE ดีสมุทร
22. นางสาววรรณทิพยE หนูหลง
ผู)ไม4เข)าประชุม
1. รองศาสตราจารยE ดร.พูนสุข อุดม
2. รองศาสตราจารยE ดร.จตุพร แกวออน
3. ผูชวยศาสตราจารยE ดร.นิสากร กลาณรงคE
ผู)เข)าร4วมประชุม
1. ผูชวยอธิการบดีฝUายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารยE ดร.ศิลปVชัย สุวรรณมณี)
2. ผูชวยอธิการบดีฝUายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารยE ดร.ขวัญจิตตE สุวรรณนพรัตนE)
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารยEเชาวลักษณE ฤทธิสรไกร)
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE
(ผูชวยศาสตราจารยEจิรพรรณ พีรวุฒิ)
5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.ระวีวฒ
ั นE ไทยเจริญ)
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรEและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
7. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.ถาวร จันทโชติ)
8. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.สมพงศE โอทอง ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
9. รักษาการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารยE ดร.วสันตE กาญจนมุกดา)
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารยE ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผูชวยศาสตราจารยEกัญจนี พลอินทรE
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
รองศาสตราจารยEพรชัย ลิขิตธรรมโรจยE
อาจารยEเทพรัตนE จันทพันธE
อาจารยEจารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง
อาจารยEเสรี บุญรัตนE
อาจารยE ดร.ณภัทร แกวภิบาล
ผูชวยศาสตราจารยE ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
อาจารยE ดร.สุวิมล จุงจิตรE
ผูชวยศาสตราจารยEสุดา เธียรมนตรี
ผูชวยศาสตราจารยE ดร.รวมพร นิคม
นางรัชรี ตุดเกื้อ
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยEไพศาล

เริ่มประชุม

เฉพาะวาระ 1.3.3
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.1
เฉพาะวาระ 4.3 - 4.7
เฉพาะวาระ 4.3 - 4.7
เฉพาะวาระ 4.3 - 4.7
เฉพาะวาระ 4.3 - 4.7
เฉพาะวาระ 4.2 - 4.3
เฉพาะวาระ 4.1 - 4.8
เฉพาะวาระ 4.2 - 4.7

เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองคEประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กลาวเปXด
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 2/2564
ประธานไดมอบหมายใหฝUายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภาวิช าการ ในการประชุมสมั ย สามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน พุธ ที่
24 กุมภาพันธE 2564 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
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1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรE (4 ปZ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

7
ผลการดําเนินงานตามมติ ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธE 2564
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
4.1 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา มติ เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ฝUายวิชาการ/
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณิตศาสตรE (4 ปZ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณิตศาสตรE (4 ปZ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะศึกษาศาสตรEและ
คณะกรรมการฝUายวิชาการของสภา
โดยเปXดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปZการศึกษา 2564 เปHน คณะวิทยาศาสตรE
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564
ตนไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันเสารEที่ 13 มีนาคม 2564
วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
และรอเสนอเขาที่ประชุม
พัทลุง
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2564 ในวันที่ 10 เมษายน 2564
4.2 เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มติ ใหดําเนินการแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ฝUายวิชาการ/
อยูระหวางการปรับปรุงแกไขตาม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตรE
ขอเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
และจะนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ
ของที่ประชุมสภาวิชาการ และนํากลับมาเสนอเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
พิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หมวดที่ 2 พิจารณาทบทวนปรัชญา
วัตถุประสงคEหลักสูตร ผลลัพธEการเรียนรูของหลักสูตร
ระหวางหลักสูตรปริญญาโทกับหลักสูตรปริญญาเอก
ใหมีความแตกตางกัน โดยหลักสูตรปริญญาโทผูเรียน

8
วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
สามารถ “วิเคราะหE” (ชํานาญ) หลักสูตรปริญญาเอก
ผูเรียนสามารถ “วิเคราะหE” (ชําชาญ) และ
“สังเคราะหE” (เชี่ยวชาญ)
2. หมวดที่ 2 พิจารณาทบทวน ความ
สอดคลองของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับผลลัพธEการ
เรียนรูของหลักสูตร (PLO) และผลลัพธEการเรียนรูยอย
ของหลักสูตร (Sub-PLO)
3. หมวดที่ 2 “Sub-PLO 4B มีภาวะผูนําใน
การสรางทีมและบริหารจัดการการทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ” มีการวิชาใดบางที่ทําใหเกิด
Sub-PLO นี้ โดยเฉพาะ “การสรางทีม”
4. หมวดที่ 2 ทั้งระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ระบุการทํา mini project ของนิสิต แต
ยังไมเห็นถึงความชัดเจนวาวิชาใดจะมี mini project
ควรเขียนใหเห็นวามีรายวิชาใดบางที่นิสิตตองทํา mini
project เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น
5. หมวดที่ 3 พิจารณาทบทวนขอ 2.3 ปjญหา
นิสิตแรกเขา หากไมมีใหปรับแกไขวา ไมมี ซึ่งจะ

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
สอดคลองกับขอ 2.4 กลยุทธEการดําเนินการเพื่อแกไข
ปjญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
6. หมวดที่ 3 พิจารณาจํานวนนิสิตที่สามารถ
เขาเรียนวามีความคุมทุนหรือไม
7. หมวดที่ 3 ขอ 2.7 ระบบการศึกษา
พิจารณาเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนE
เพิ่มเติม
8. หมวดที่ 3 การกําหนดรหัสรายวิชา ชื่อ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกตองแตกตางกัน
9. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3 พิจารณารายวิชาใน
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในโมดูลให
เปHนรายวิชาบังคับของหลักสูตรและมีความสอดคลอง
กับสมรรถนะตาม PLO ที่กําหนด
10. หมวดที่ 3 เสนอใหพิจารณาการจัดทํา
รายวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (safety) เพิ่มเติม
11. หมวดที่ 4 ขอ 2 พิจารณาทบทวนการ
เขียนกลยุทธEการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูและ

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง

4.3 เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ผู)รับผิดชอบ
กลยุทธEการประเมินผลการเรียนรู ใหมีความเหมาะสม
กับหลักสูตรระดับปริญญาโท
12. หมวดที่ 4 ขอ 3 พิจารณาปรับการเขียน
Curriculum Mapping ใหมีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
13. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ทบทวนการระบุปZการศึกษาตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานและเพิ่มเติมตัวบงชี้ผลการดําเนินงานให
ครบถวน
14. การจัดการเรียนการสอนควรเนนการ
ประยุกตEและการนําไปใชประโยชนE เชน การผลิตไบโอ
แกsส เมื่อผลิตแลวจะนําเอาไปใชอยางไร
มติ ใหดําเนินการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
ฝUายวิชาการ/
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง คณะวิศวกรรมศาสตรE
พ.ศ. 2564 ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่
ประชุมสภาวิชาการ และนํากลับมาเสนอเพื่อพิจารณา
ในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้

ผลการดําเนินงาน

อยูระหวางการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ
และจะนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
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วาระที่/เรื่อง

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. หมวดที่ 2 พิจารณาปรับปรัชญา
วัตถุประสงคEหลักสูตร ผลลัพธEการเรียนรูของหลักสูตร
ใหมีความแตกตางและมีความลุมลึกกวาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
2. หมวดที่ 2 พิจารณาทบทวน ความ
สอดคลองของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับผลลัพธEการ
เรียนรูของหลักสูตร (PLO) และผลลัพธEการเรียนรูยอย
ของหลักสูตร (Sub-PLO)
3. หมวดที่ 2 ทั้งระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ระบุการทํา mini project ของนิสิต แต
ยังไมเห็นถึงความชัดเจนวาวิชาใดจะมี mini project
ควรเขียนใหเห็นวามีรายวิชาใดบางที่นิสิตตองทํา mini
project เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น
4. หมวดที่ 3 พิจารณาทบทวนขอ 2.3 ปjญหา
นิสิตแรกเขา หากไมมีใหปรับแกไขวา ไมมี ซึ่งจะ
สอดคลองกับขอ 2.4 กลยุทธEการดําเนินการเพื่อแกไข
ปjญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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วาระที่/เรื่อง

มติ รับทราบ

มติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
5. หมวดที่ 3 ขอ 2.7 ระบบการศึกษา
พิจารณาเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนE
เพิ่มเติม
6. การกําหนดรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา ในระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกตองแตกตางกัน
7. หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3 พิจารณารายวิชาใน
หลักสูตรใหมีความลุมลึกกวารายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในโมดูลให
เปHนรายวิชาบังคับของหลักสูตรและมีความสอดคลอง
กับสมรรถนะตาม PLO ที่กําหนด
8. หมวดที่ 4 ขอ 2 พิจารณาทบทวนการ
เขียนกลยุทธEการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูและ
กลยุทธEการประเมินผลการเรียนรู ใหมีความแตกตาง
กันระหวางหลักสูตรระดับปริญญาเอกและระดับ
ปริญญาโท
9. หมวดที่ 4 ขอ 3 พิจารณาปรับการเขียน
Curriculum Mapping ใหมีความแตกตางกันระหวาง
หลักสูตรระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท

ผู)รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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1.3.2 เรื่อง ผลการแจ)งเวียนการให)ความเห็นชอบการปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร จํานวน 2 เรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรE ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 2 เรื่อง เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ดังนี้
1. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปZ) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 (ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต)
2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารยEผูรับผิดชอบหลั กสูตรและ
อาจารยEประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปZ) ฉบับปZ พ.ศ. 2560 ใหมีผล
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปZการศึกษา 2561 เปHนตนไป
(2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปZ) ฉบับปZ พ.ศ. 2560 ให
มีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปZการศึกษา 2561 เปHนตนไป
ฝUายเลขานุการสภาวิชาการ ไดแจงเวียนกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 2 เรื่อง ดังกลาว โดยใหกรรมการสภาวิชาการจัดสงผลการพิจารณาใหฝUาย
เลขานุการภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดปรากฏวากรรมการสวนใหญ มีมติ
เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 2 เรื่อง โดยไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
มติ

รับทราบ

1.3.3 เรื่อง รายงานความก)าวหน)าการขอตําแหน4งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝUายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝU า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.3 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธE 2564
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธE 2564
และไดดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก)ไข ดังนี้
หนาที่ 18 บรรทัดที่ 15
เดิม
... หลักสูตรปริญญาเอกผูเรียนสามารถ “สังเคราะหE” (เชี่ยวชาญ) ...
แก)ไขเปLน
... หลักสูตรปริญญาเอกผูเรียนสามารถ “วิเคราะหE” (ชํานาญ) และ “สังเคราะหE” (เชี่ยวชาญ) ...
มติ รับรองรายงานการประชุมตามผลการแจงเวียน
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ไม4มี
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตร
ใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิการบดีฝUายวิชาการและวิเทศสัมพันธE เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ ประชุมมีมติใหปรับแกไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม พ.ศ.
2564 ตามขอเสนอแนะ และแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการฝUายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความถู กตองของแบบเสนอหลั กสู ตรในแตละหั วขอใหสอดคลองกั บขอมู ลที่
ปรากฏในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ไดนําเสนอในแตละครั้ง
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2. แบบเสนอหลักสูตร ขอ 6.2 กรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบแกไขแผนภูมิ
รูปภาพ รายการ Module ใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในเลม มคอ.2
3. พิจารณาโมดูล 15 การประกอบการทางสังคม และ โมดูล 16 การทองเที่ยว เนื่องจากจัด
อยูในวิชาเลือกควรปรับเปHน “กลุมวิชา”
4. วิชาเอกการจัดการการทองเที่ยวและไมซE ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับ Big Data และการ
นําเสนอขอมูลหรือสารสนเทศดวย Infographics
5. พิจารณาการดําเนินการหลักสูตรเปHนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งตองเกิดจากการบูรณาการ
ศาสตรEตั้งแต 2 ศาสตรEขึ้นไป เพื่อใหเกิดศาสตรEใหม โดยจะตองเกิดขึ้นตั้งแตปรัชญา วัตถุประสงคEของหลักสูตร
รวมไปถึงรายวิชา คําอธิบายรายวิชาที่มีการบูรณาการ และผลลัพธEการเรียนรูของหลักสูตร (PLO) ซึ่งยังไมปรากฏ
การบูรณาการที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เสนอใหตัดคําวา “พหุวิทยาการ” ออก แตใหเขียนใหเห็นการ
บูรณาการของศาสตรEตาง ๆ ในเลม มคอ.2 แทน
6. พิจารณาการกําหนดรายวิชาในแตละโมดูลที่มีลักษณะของการมีบูรพวิชา หากนําไปจัดการ
เรียนการสอนแบบ Non-degree จะสามารถดําเนินการไดหรือไม
7. จัดลําดับของโมดูลใหมทั้งหมด และตรวจสอบชื่อโมดูลใหถูกตองตรงกันทั้งเลม
8. พิจารณาตรวจสอบคําวา “ไมซE” วาเปHนศัพทEทางวิชาการหรือไม หรือมีคําอื่นที่สามารถใช
แทนได
9. พิจารณาตรวจสอบ ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน และขอ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกัน ทั้งนี้หลักสูตรดังกลาวเปHนปริญญาตรี 4 ปZ ควรจัดแผนการศึกษาใหตรงตามเกณฑEมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
10. พิจารณาจํานวนรับนิสิตใหมีสัดสวนอาจารยEตอนิสิตเต็มเวลาระดับปริญญาตรีเปHนไปตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมกําหนด
11. ตรวจสอบรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเฉพาะใหถูกตอง ตรงกันทั้งเลม
12. พิจารณาปรับการเขียนวัตถุประสงคEของหลักสูตรที่กําหนดไว ควรกําหนดใหชัดเจน และให
มีรายวิชามารองรับครบทั้ง 3 ประเด็น
13. ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่เปHนภาษาอังกฤษ ใหขึ้นตนอักษรแรกของ
คําอธิบายรายวิชาดวยตัวพิมพEใหญ ที่เหลือใชตัวพิมพEเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ และใชเครื่องหมายวรรคตอน
ระหวางวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธEกัน ในกลุมเนื้อหาเดียวกัน ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมด
กลุมเนื้อหานั้น ใหคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไมตองมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) เนื่องจากเปHนนามวลีไมไดเปHนประโยค และพิจารณาการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ
เขียนคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนขึ้น
14. พิ จารณาปรั บแกไขการเขี ยนขอมู ลใน หมวดที่ 7 การประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตร ใหมี
ความจําเพาะเจาะจงตรงตามหลักสูตร
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15. ควรเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ AI การเรียนรูวาลูกคาชอบอะไร และสามารถนําขอมูลมาใช
ประโยชนEอยางไร
16. ตรวจสอบความถูกตองในการพิมพEใหมทั้งหมด
4.2 เรื่ อง (ร4 า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
รองอธิการบดีฝUายวิชาการและวิเทศสัมพันธE เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทํ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ปรั บ คํ า นิ ย าม ประกาศนี ย บั ต รแบบชุ ด วิ ช า หมายถึ ง ประกาศนี ย บั ต รแบบชุ ด วิ ช าตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. 2564
4.3 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอรEเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับครู
มัธยม หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิ ก ารบดี ฝU า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธE เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอรEเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับครูมัธยม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ ที่ ประชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการพั ฒ นานวั ต กรรมอิ น เทอรE เ น็ ต ของ
สรรพสิ่งสําหรับครูมัธยม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. ควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปHน “หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอรEเน็ต
ของสรรพสิ่ง” เพื่อใหสามารถรับผูเรียนไดกวางและหลากหลายขึ้น และควรพิจารณาปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลอง
กับชื่อหลักสูตร
2. กลุ มเปzาหมายที่เขารั บการศึกษา ควรพิจารณาการระบุกลุมเปz าหมายที่ไมใหเกิดความ
ขัดแยงกัน
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3. ทบทวนจํานวนรับผูเรียน โดยพิจารณาจุดคุมทุนวาจํานวนผูเรียนเทาไรจึงเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
4. พิจารณางบประมาณรายจาย ยังไมมีการระบุรายไดที่สงกลับไปที่คณะ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนใชทรัพยากรจากคณะที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด
5. พิจารณาระบบการศึกษาที่กําหนดใหเรียนวันจันทรE - ศุกรE 8.00 - 17.00 น. ผูเรียนจะ
สามารถเรียนไดหรือไม
6. ทบทวนการกําหนดรหัสรายวิชา
7. ทบทวนการตั้งชื่อรายวิชาใหจูงใจผูเรียน
8. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใหสอดคลองตรงกัน
9. พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชา 0214161 แนะนําบอรEดไมโครคอนโทรลเลอรEเพื่อการศึกษา
3(2-2-5) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
10. พิจารณาวิชา 0214363 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงบนบอรEดไมโครคอนโทรลเลอรE 3(2-2-5)
หลักสูตรจะมีวิธีการบริหารจัดการอยางไรในรายวิชาที่แบงเปHนขั้นพื้นฐานแลวศึกษาตอไปขั้นสูง โดยมีโอกาสที่
ผูเรียนจะเรียนทั้ง 3 รายวิชาพรอมกัน
11. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟzา คณะวิศวกรรมศาสตรE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE ไดมีการทํา
Project IOT Smart Farming ของผู เลี้ ยงปลากะพง ที่ เกาะยอ ซึ่ งมี ผลการดํ าเนิ นการงานดี มาก เห็ นควรให
อาจารยEไปศึกษาดูงานรวมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟzา คณะวิศวกรรมศาสตรE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE
12. ควรมี การสํ ารวจความตองการและจํ านวนของกลุ มผู เรี ยน ในการนํ าเสนอขอมู ลเพื่ อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดถัดไป
4.4 เรื่อง หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ต รการพัฒนาแอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ หลัก สูต รใหม4 พ.ศ.
2564
รองอธิ ก ารบดี ฝU า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธE เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. กลุ มเปzาหมายที่เขารั บการศึกษา ควรพิจารณาการระบุกลุมเปz าหมายที่ไมใหเกิดความ
ขัดแยงกัน
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2. ทบทวนจํานวนรับผูเรียน โดยพิจารณาจุดคุมทุนวาจํานวนผูเรียนเทาไรจึงเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
3. พิจารณางบประมาณรายจาย ยังไมมีการระบุรายไดที่สงกลับไปที่คณะ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนใชทรัพยากรจากคณะที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด
4. ทบทวนการกําหนดรหัสรายวิชา
5. ทบทวนการตั้งชื่อรายวิชาใหจูงใจผูเรียน
6. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใหสอดคลองตรงกัน
7. หลักสูตรควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบนมือถือ ไวในหลักสูตร
เพิ่มเติม
8. ควรมี การสํ ารวจความตองการและจํ านวนของกลุ มผู เรี ยน ในการนํ าเสนอขอมู ลเพื่ อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดถัดไป
4.5 เรื่ อง หลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ต รทั ก ษะดิ จิ ต อลเพื่ อการพั ฒนาศั ก ยภาพผู) ปฏิ บัติ งานใน
หน4วยงานภาครัฐและเอกชน หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิ ก ารบดี ฝU า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธE เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรทักษะดิจิตอลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ ที่ ประชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รทั ก ษะดิ จิ ต อลเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. พิจารณาปรับชื่อหลักสูตรเปHน “หลักสูตรประกาศนียบัตรดิจิตอลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน”
2. กลุ มเปzาหมายที่เขารั บการศึกษา ควรพิจารณาการระบุกลุมเปz าหมายที่ไมใหเกิดความ
ขัดแยงกัน
3. ทบทวนจํานวนรับผูเรียน โดยพิจารณาจุดคุมทุนวาจํานวนผูเรียนเทาไรจึงเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
4. พิจารณางบประมาณรายจาย ยังไมมีการระบุรายไดที่สงกลับไปที่คณะ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนใชทรัพยากรจากคณะที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด
5. ทบทวนการกําหนดรหัสรายวิชา
6. ทบทวนการตั้งชื่อรายวิชาใหจูงใจผูเรียน
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7. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใหสอดคลองตรงกัน
8.. พิจารณาตรวจสอบการใชคําใหมีความสม่ําเสมอและถูกตอง เชน คําวา ดิจิทัล
9. พิจารณากําหนดเกณฑEการวัดและประเมินผลใหชัดเจน
10. ควรมี การสํ ารวจความตองการและจํ านวนของกลุ มผู เรี ยน ในการนํ าเสนอขอมู ลเพื่ อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดถัดไป
4.6 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสําหรับการเปLนผู)ประกอบการ หลักสูตร
ใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิ ก ารบดี ฝU า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธE เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสําหรับการเปHนผูประกอบการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รนวั ต กรรมบริ ก ารสํ า หรั บ การเปH น
ผูประกอบการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. กลุ มเปzาหมายที่เขารั บการศึกษา ควรพิจารณาการระบุกลุมเปz าหมายที่ไมใหเกิดความ
ขัดแยงกัน
2. ทบทวนจํานวนรับผูเรียน โดยพิจารณาจุดคุมทุนวาจํานวนผูเรียนเทาไรจึงเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
3. พิจารณางบประมาณรายจาย ยังไมมีการระบุรายไดที่สงกลับไปที่คณะ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนใชทรัพยากรจากคณะที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด
4. ทบทวนการกําหนดรหัสรายวิชา
5. ทบทวนการตั้งชื่อรายวิชาใหจูงใจผูเรียน
6. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใหสอดคลองตรงกัน
7. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการใช Big Data และการใช IT ในเชิงธุรกิจ
8. ควรใชชื่อภาษาไทยแทนคําวา “แชทบอท”
9. พิจารณากําหนดเกณฑEการวัดและประเมินผลใหชัดเจน
10. ควรมี การสํ ารวจความตองการและจํ านวนของกลุ มผู เรี ยน ในการนํ าเสนอขอมู ลเพื่ อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดถัดไป
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4.7 เรื่ อง หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการวิ เ คราะหE ข) อ มู ล สํ า หรั บ กลยุ ท ธE ก ารบริ ก ารลู ก ค) า
หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิ ก ารบดี ฝU า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธE เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการวิเคราะหEขอมูลสําหรับกลยุทธEการบริการลูกคา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะหEขอมูลสําหรับกลยุทธEการบริการ
ลูกคา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
1. กลุ มเปzาหมายที่เขารั บการศึกษา ควรพิจารณาการระบุกลุมเปz าหมายที่ไมใหเกิดความ
ขัดแยงกัน
2. ทบทวนจํานวนรับผูเรียน โดยพิจารณาจุดคุมทุนวาจํานวนผูเรียนเทาไรจึงเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
3. พิจารณางบประมาณรายจาย ยังไมมีการระบุรายไดที่สงกลับไปที่คณะ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนใชทรัพยากรจากคณะที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด
4. ทบทวนการกําหนดรหัสรายวิชา
5. ทบทวนการตั้งชื่อรายวิชาใหจูงใจผูเรียน
6. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใหสอดคลองตรงกัน
7. ควรเพิ่มเนื้อหา Big Data กับ Software โดยเชื่อมโยงขอมูลไปใน Server
8. พิจารณากําหนดเกณฑEการวัดและประเมินผลใหชัดเจน
9. ควรมี การสํ ารวจความตองการและจํ านวนของกลุ มผู เรี ยน ในการนํ าเสนอขอมู ลเพื่ อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดถัดไป
4.8 เรื่อง การปรับปรุงแก)ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยEผู)รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยEประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝUายวิชาการและวิเทศสัมพันธE เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยEผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยEประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยEผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยEประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรE ฉบับปZ พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปZการศึกษา 2563 เปHนตนไป
2. หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปZ พ.ศ. 2561 ใหมี ผ ลตั้ ง แตภาคเรี ย นที่ 2
ปZการศึกษา 2563 เปHนตนไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปZ พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแตภาคเรียน
ที่ 1 ปZการศึกษา 2563 เปHนตนไป
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรEและคณิตศาสตรศึกษา ฉบับปZ
พ.ศ. 2561 ใหมี ผลตั้งแตภาคเรี ยนที่ 1 ปZ การศึ กษา 2564 เปHนตนไป โดยพิ จารณาตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของ
อาจารยEผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 14 ใหสอดคลองเปHนไปตามเกณฑEมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ตามขอ 10.3.2 กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ของทุ กเดื อนนั้ น
ในเดือนเมษายน 2564 ตรงกับวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
ฝUายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกํา หนดการประชุมสภาวิช าการ สมัยสามั ญ
ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมทองหลาง 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผานระบบ Cisco Webex Meeting
มติ
2564

รับทราบ กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน
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เลิกประชุม

เวลา 16.45 น.

(นางสุทัศนียE ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตนE วรรณวิไล)
หัวหนาฝUายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยEเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝUายวิชาการและวิเทศสัมพันธE
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

