รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉตั ร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
9. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
10. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
12. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
18. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
19. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
22. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
23. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจาก ติดภารกิจ
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เนือ่ งจาก ติดภารกิจ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
2. นางรัชรี ตุดเกื้อ
3. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค
5. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดํา
6. อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน
เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง กําหนดพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีหนังสือขอให้นําความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานเชิญเสด็จ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จํ า นวนประมาณ 3,298 คน
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นั้น ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 19 – 24
กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนกําหนดวันและเวลานั้น ทางมหาวิทยาลัยทักษิณจักติดต่อกับกองพระราชพิธีอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติ
ของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง พิจารณากลัน่ กรองการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
รวม 4 คน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ
2 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ขอลงทะเบียนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ทกี่ ําหนด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติที่ประชุมเห็นชอบให้นิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 จํานวนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 3 หน่วยกิต
(ลงทะเบียน 21 หน่วยกิต)
3 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มประสบการณ์ทํางานของ Miss Silvia
Colazingari ในประวัติและผลงานอาจารย์
มติที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล
2. อยู่ระหว่างการทาบทาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แจ้งมติแก่คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ และงานทะเบียน
นิสิตและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลาเพื่อดําเนินการให้นิสิต
ลงทะเบียน
1.แจ้งมติแก่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และภารกิจ
หลักสูตร
2. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
แก้ไขหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันเสาร์ที่ 19
เดือนธันวาคม 2559
3. อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.
รับทราบการให้ความเห็นชอบ
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
4 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.4 เรือ่ ง ขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงือ่ นไข)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการพลังงาน แบบมีเงื่อนไข
2 2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
5 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.5 เรือ่ ง ร่าง แบบฟอร์ม มคอ. 2 - 7
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรทีม่ ี มคอ.1 ควรจะใส่เพิ่มในภาคผนวกด้วย
2. ในแบบฟอร์ม ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลการนําผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และรูปแบบการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมให้ผสู้ อนผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
3. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ควรมีการเพิ่มการปฏิบัติ วิชาชีพ
ปฏิบัติ หรือทักษะเฉพาะด้าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง แบบฟอร์ม มคอ. 2-7 โดยให้พิจารณาปรับแก้
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
6 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.6 เรือ่ ง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รายวิชาการบัญชีภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเทียบกับรายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี และ
รายวิชาโครงการของอาชีวศึกษานั้น เนื่องจากคําอธิบายรายวิชา
โครงการไม่ได้ระบุว่าเป็นโครงการทางด้านบัญชี จึงมีข้อเสนอแนะให้
เพิ่มหมายเหตุชี้แจงว่า รายวิชาโครงการที่นํามาเทียบเป็นโครงการ
ทางด้านบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงลักษณะโครงการที่ทํา ว่าเป็นโครงการกลุ่ม
หรือรายบุคคล ซึ่งหากไม่ได้เป็นโครงการทางด้านบัญชีก็ไม่สามารถ
นํามาเทียบได้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีภาคปฏิบัติ
เพิ่มเติม
มติที่ประชุมเห็นชอบ
1. การยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่คณะวิทยาศาสตร์
และภารกิจหลักสูตร
2. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร
2. มคอ. 2 อยู่ระหว่างปรับแก้
ตามมติและข้อเสนอแนะที่
ประชุม และเตรียมประกาศใช้
ต่อไป
3. มคอ. 3 – 7 อยู่ระหว่างเตรียม
เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ของสภามหาวิทยาลัย

1. แจ้งมติแก่คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ และภารกิจ
หลักสูตร
2. คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่
ประชุม
3. แจ้งงานทะเบียนเพื่อเป็น
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

5
ลําดับที่

7

8

9

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
จํานวน 42 หน่วยกิต แบบมีเงือ่ นไข
2. เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.7 เรือ่ ง โครงการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ควรคํานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นประเด็นสําคัญ
2. หลักสูตรควรมีทิศทางที่เห็นชัด ระบุทิศทางของหลักสูตรว่าจะเป็น
แนวไหน เพื่อจะได้มีจุดเน้นที่ชัดเจน ว่าจะเน้นไปในแนวใด
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ มอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.8 เรือ่ ง การคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติที่ประชุมเห็นชอบการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนงานวิชาการ จํานวน 2 คน และหัวหน้าส่วนงานอื่น
จํานวน 1 คน มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไปพิจารณาการ
คัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เป็นตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน มอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการไปพิจารณาการคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เป็นตัวแทนจากกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และควร
พิจารณาผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร.ก้าน
จันทร์พรหมมา และ รศ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วาระที่ 4.9 เรือ่ ง การกําหนดสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ ให้เป็น
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควร
ปรับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 จากการกําหนดสีครุยตามสีประจํา
สาขาวิชา ให้เป็นการกําหนดสีครุยตามสีประจําส่วนงานวิชาการ

ผลการดําเนินงาน

1. แจ้งมติแก่คณะศิลปกรรม
ศาสตร์และภารกิจหลักสูตร
2. อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการ
พัฒนาหลักสูตรก่อนเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. แจ้งมติแก่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินการ
3. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการแล้ว
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

1. แจ้งมติแก่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และงาน
ทะเบียนทราบ
2. ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
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ลําดับที่

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ....
สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในสาขาวิชา
3. เชิญกรรมการประชุม ในวันที่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 มกราคม 2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรือ่ ง สรุปข้อมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
การดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
9/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
จากการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวั นพุ ธที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 นั้ น
ฝ่ายเลขานุการได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
วิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 8 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
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1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เห็นควรให้กําหนดว่าต้องเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
2. ประเด็นต่าง ๆ ที่สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เห็น
ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจาก กพอ.
3. เห็นควรให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสภาวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อหาข้อสรุป ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา ของ อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาตามข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
2. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบ
ว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
3. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ อาจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาตามข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ของ อาจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาตามข้อ 3 และ ข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
5. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย
กรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 2 4 และ5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
6. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ของ อาจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร สังกัดคณะเทคโนโลยีและการ
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พัฒนาชุมชน และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 2 3 4 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย
กรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 2 3 4 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
8. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และเห็นชอบว่า
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 4 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง ขอโอนรายวิชา กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ
ด้วยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เสนอขอเทียบโอนรายวิชาให้นิสิตที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 2 คน คือ
1. นายอิสมาแอล ดือราแม รหัสนิสิต 572041080 เคยศึกษาในหลักสูตรพืชศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา
2555
2. นายอนุพงษ์ คงหนู รหัสนิสิต 582041030 เคยศึกษาในหลักสูตรพืชศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2557
นิสิตทั้ง 2 คนได้สอบกลับเข้ามาศึกษาใหม่ในหลักสูตรเดิม แต่ทั้งนี้ นิสิตยังไม่ได้ทําการโอนรายวิชาที่เคย
ศึ ก ษามาแล้ ว ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด เนื่ อ งจากนิ สิ ต ไม่ เ ข้ า ใจขั้ น ตอนการขอเที ย บโอนรายวิ ช า จนกระทั่ ง
พ้นกําหนดการให้เทียบโอนในภาคเรียนแรก ของปีการศึกษาที่กลับเข้ามาศึกษาใหม่ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552) ประกอบกับปัจจุบัน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 31.1.6 กําหนดให้ “การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชา ต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ปีการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย”
ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เห็นว่านิสิตมีความตั้งใจจะกลับเข้ามาศึกษาใหม่ในหลักสูตร
เดิม สามารถเรียนจนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนการเรียนที่
หลักสูตรกําหนดได้ จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาการขอโอนรายวิชาของนิสิตทั้ง 2 คน ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้นสิ ติ ทัง้ 2 คนดําเนินการโอนรายวิชา ทัง้ นี้ หากมีกรณีเช่นนี้ ให้
เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมัติ และแจ้งสภาวิชาการทราบ
4.3 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 1 สาขาวิชา จาก สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพ
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สิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(มคอ.1) สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และ พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
สุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามที่ก ระทรวงศึ กษาธิการประกาศเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
1. อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
2. ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
2. ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
3. อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ 3. อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
4. อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
4. อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
5. อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
5. อาจารย์สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
6 ผศ.อนุวัต สงสม
6 อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
7. อาจารย์นิจกานต์ หนูอุไร
7. อาจารย์นิจกานต์ หนูอุไร
8. อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
8. อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
9. อาจารย์จิราพร คงรอด
9. อาจารย์จิราพร คงรอด

เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตรเกิดการคล่องตัว
และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เหตุผลในการปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
1. ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตรเกิดการคล่องตัว
2. ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
2. ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
3. ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
3. ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
4. ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์
4. ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์
2548
5. รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
5. อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน
1. อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน
เนื่องจากมี Miss Silvia
2. อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี
2. อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี
Colazingari* ลาออก และเพือ่ ให้
3. อาจารย์ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
3. อาจารย์ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
การบริหารจัดการหลักสูตรให้
4. อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก
4. อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. Miss Silvia Colazingari
5. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิของ ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล ในแบบ สมอ.08 หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. ตรวจสอบคุณ วุฒิของ รศ.ดร.ชิ นสัคค สุว รรณอัจ ฉริ ย ในแบบ สมอ.08 หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. ตรวจสอบแก้ไขตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทั้ง 3 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.รับทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป
4.5 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และได้ดําเนินการตามมติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ยังขาดสาระหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจําวัน
2. ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา ต้องสอดคล้องกับ หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
3. ในสาระวิชา ควรมีการกล่าวถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นสมรรถนะที่สําคัญที่ใช้ใน
โลกปัจจุบัน
4. ผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะใน
สังคมการทํางาน
5. เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ําสุด (120 หน่วยกิต) จึงเสนอให้ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติควรมากกว่าการบรรยาย อาจเพิ่มรายวิชาปฏิบัติให้มากขึ้น
6. หากมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน
7. ตรวจสอบหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ควรเพิ่มรายวิชาที่เป็นการ
สร้างกลไกให้เกิดกิจกรรม
8. ควรพิจารณาว่ารายวิชาที่มีได้ตอบวัตถุประสงค์ในทุกประเด็นหรือไม่ และรายวิชาที่ตอบวัตถุประสงค์
ควรเป็นรายวิชาบังคับ
9. รายวิชาสหกิจศึกษา ควรมีรายละเอียดการทําโครงงานหรือวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
10. เสนอให้จัดหลักสูตรแบบบูรณาการ เป็นนวัตกรรมหลักสูตรที่มีจุดเด่น เน้นสมรรถภาพ เน้นการ
ปฏิบัติและความร่วมมือ เช่น การสอนโดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา เป็นต้น
11. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ไม่มีรายวิชา
0101462 และ 0101463 ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
12. คําอธิบายรายวิชา 0101251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ควรเพิ่มเติมถึงประเภทและศัพท์
ทางกฎหมาย การตีความ ช่องว่างของกฎหมาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
13. คําอธิบายรายวิชา 0101325 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รายละเอียดยังไม่ครอบคลุม
กฎหมายแรงงาน ควรปรับเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
14. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา 0101111 0101131 และรายวิชาอื่น ๆ ตัดคําว่า “ศึกษา” ออก
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์
2560
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

