รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 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.สมยศ ทุ่งหว้า
6. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
7. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
9. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
15. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
16. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
17. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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19. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
20. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข
3. อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา
4. อาจารย์สิทธิรัตน์ รุ่งมี
5. อาจารย์วันวิสา จันทระ
6. อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา
2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวัน
จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน 3,298 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม
3,034 คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก 16 คน ระดับปริญญาโท 378 คน และระดับปริญญาตรี 2,640 คน ใช้
เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 เรือ่ งแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กบั
ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ นักเรียน นักศึกษา
บุ ค ลากรการศึ ก ษา และร่ ว มโครงการถ่ า ยทอดงานศิ ล ป์ กั บ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ : ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สั ญ จร
“ตามรอยพระยุ ค ลบาทอั ค รศิ ล ปิ น สั ญ จรสอนศิ ล ป์ จั ง หวั ด สงขลา” ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 23 มี น าคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ภายในงานมีกิจกรรม
ถ่ายทอดงานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติ ดังนี้
1. ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
1.1. ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
1.2. ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
1.3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
1.4. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ
1.5. นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ
1.6. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
1.7. นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ
1.8. ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ
1.9. นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ
1.10. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
1.11. นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ
2. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
2.1. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
2.2. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ
2.3. นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ
2.4. นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ
2.5. นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ
2.6. นายธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
3. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
3.1. นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปินแห่งชาติ
3.2. นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ
3.3. นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ
3.4. นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ
3.5. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติ
ของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจ ารณาเรื่องต่า ง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะเพื่ อการดําเนินการนั้ น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง พิจารณากลัน่ กรองการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
รวม 8 คน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ
2 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ขอโอนรายวิชา กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้นิสิตทั้ง 2 คนดําเนินการโอน
รายวิชา ทั้งนี้ หากมีกรณีเช่นนี้ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และ
แจ้งสภาวิชาการทราบ
3 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง ขอเปลีย่ นแปลงชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
4 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 4.4 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ
มติ ที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติแก่คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน และงานทะเบียน
นิสิตและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุงเพื่อดําเนินการ
1. แจ้งมติแก่คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา
2. แจ้งฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทําประกาศ
เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาต่อไป

1. แจ้งมติแก่คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ภารกิจหลักสูตร
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ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1. เห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทั้ง 3 หลักสูตร
โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.รับทราบและให้ความ
เห็นชอบต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 4.5 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวม 14 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
2. อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อยู่ระหว่างปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรือ่ ง สรุปข้อมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
การดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป ให้รายงานในภาพรวมทั้งหมดที่
สภาวิชาการเคยพิจารณาไปแล้ว ย้อนหลัง 12 เดือน สรุปผลการพิจารณาผ่าน ไม่ผ่าน โดยไม่ต้องเสนอชื่อเจ้าของ
ผลงาน และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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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 1 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในประเด็ น ต่ า ง ๆ ในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ อาจารย์ทวนธง ครุฑ จ้อ น สัง กัดคณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 ข้อ 4 และ ข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 และได้ดําเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการ
พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มีข้อสังเกตถึงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง ที่ผลการประเมินลดลง
2. จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ของโครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุงลดลงจากหลักสูตรเดิม
26 หน่วยกิต
3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของชื่อปริญญา ยังไม่ได้ระบุชื่อสาขา
4. การเขียนประวัติ ผลงานของอาจารย์ ควรปรับให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนอ้างอิงงานวิจัย
การเผยแพร่ในรูปแบบของ Proceedings ควรปรับจาก เดิม ...Proceeding from...
แก้ไขเป็น ...in Proceeding...
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5. มคอ. 2 หน้า 3 ข้อ 11.2 เดิม ...ปราศจากเงื่อนไขเรื่องไร้พรมแดน...
แก้ไขเป็น ...ปราศจากเงื่อนไขเรื่องพรมแดน...
6. ตรวจสอบการพิมพ์คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรตัดเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ออก
7. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ตัวเลข ซึ่งมีทั้งเลขอารบิค และตัวเลขไทย
8. รายวิชา 0000268 การเมืองการปกครองไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
เดิม
Thai Politics and Governance
แก้ไขเป็น Thai Politics and Govermance
9. ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ ตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่สร้างความรู้ความสามารถ และ
ทักษะให้กับบัณฑิตได้จริง
10. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน 3 ทักษะทางปัญญา มีระบุความ
รับผิดชอบอยู่น้อย
11. ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ระบุรหัสรายวิชาผิด
เดิม
รายวิชา 0106453 ประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
แก้ไขเป็น รายวิชา 0106454 ประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และควรระบุรายวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มด้วย
12. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ของรายวิชา 0106142 ในตารางเปรียบเทียบ
13. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ของรายวิชา 0106145 และ รายวิชา 0106211
14. มีข้อสังเกตว่า มีหลายรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อน เหลื่อมล้ํากัน ควรปรับคําอธิบายรายวิชาให้มี
เนื้อหาที่กําหนดเฉพาะ แตกต่างกัน แต่ละรายวิชาเรียนรู้เนื้อหาต่างกัน ไม่ซ้ําซ้อน
15. เสนอให้มีการกําหนดรายวิชาใหม่ ที่มีเนื้อหาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.3 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากร
การเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ดําเนินการตามมติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ และมติ
ดังนี้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสูตรเชิงบูรณาการ แต่รายวิชายังแยกย่อย อาจผนวกจากหลาย ๆ วิชา แล้วตั้งเป็นรายวิชาใหม่
ที่บูรณาการร่วมกัน เช่น รายวิชาที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ ระบบสังคมเกษตร อาจบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา
นิเวศวิทยามนุษย์ และรายวิชาการจัดการระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ปรับการกําหนดรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก อาจกําหนดให้รายวิชาที่เป็นรายวิชาบูรณาการจาก
หลาย ๆ วิชา เป็นวิชาบังคับ
3. ในสาระวิชา ควรมีเรื่องใหม่ ๆ ที่สําคัญในปัจจุบัน เช่น ไคลเมท เชนจ์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบการผลิตภาคเกษตร การปรับปรุ งพันธุ์พืชและสัตว์ที่สามารถทนทานหรือ ปรับตัวต่ อ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น การพัฒนานวัตกรรมการผลิตรูปแบบใหม่ และระบบการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนบริหารจัดการน้ํา เป็นต้น
4. ยังขาดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการจัดการความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งเนื่องจาก
ทรัพยากรการเกษตร เป็นต้น
5. เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทําให้ทรัพยากรเกษตรมีความยั่งยืน
6. รายวิชาการจัดการระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน เนื้อหารายวิชาเป็นแนววิชาการ ควรเพิ่มการจัดการ
ให้มากขึ้น เช่น การจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศ
7. หลักสูตรเป็นแบบ ก 2 อย่างเดียว ควรเพิ่ม หลักสูตรแบบ ก 1 ด้วย
8. ควรสอดแทรกเนื้อหาภายใต้แนวยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 และ smart farming
9. มีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้มีการลงรายละเอียดในบางเรื่อง เช่น Out land ทรัพยากรชายฝั่ง การจัดการ
น้ํา ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีเกษตรของสังคมไทยนั้น ผลการปรับปรุง ระบุว่า ได้ปรับปรุงแล้ว โดยการเพิ่มการเรียนการ
สอน เรื่อง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ในรายวิชา การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แต่ในคําอธิบาย
รายวิชาดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
10. ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการฟาร์ม The fact table farm practice
11. ขาดเนื้อหาวิชาที่เป็นเนื้อหาหลัก ๆ ในเรื่องความหลากหลายของระบบการเกษตร
ความ
หลากหลายของระบบนิเวศเกษตรแบบยั่งยืน Agricultural biodiversity ที่มีอยู่ในบางรายวิชาเป็นเนื้อหาที่
เฉพาะเจาะจงในหัวข้อย่อย ๆ
12. รายวิชา 0405532 การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 0405533 การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจปรับรวมเป็นรายวิชาเดียวกันได้ เนื่องจากมีเนื้อหา
คล้ายกัน
13. รายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ แต่หน่วยกิตเป็นแบบบรรยายทั้งหมด ไม่ได้ระบุหน่วยกิ
ตแบบปฏิบัติ เช่น รายวิชา 0405542 สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน มีจํานวนหน่วย
กิต เป็น 1(1-0-2) อาจปรับเป็น 1(1-2-0)
14. ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในทุก ๆ รายวิชา รูปแบบ
ตัวอักษร รวมถึงควรตัดเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ออก
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15. การทําเอกสาร ให้เป็นรูปแบบหลักการเดียวกันทุก ๆ หลักสูตร เช่น การนําเสนอผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรในตาราง การเรียงลําดับปี พ.ศ. เป็นต้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนําเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาอีกครั้ง
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
เพื่ อ ให้ จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า ว ตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เหตุผลในการปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
1. อาจารย์ ดร.สุนสิ า คงประสิทธิ์
1. อาจารย์ ดร.สุนสิ า คงประสิทธิ์
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
2. อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กล้าเวช 3. อาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม 2548 และการบริหารหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทอง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ เขมคุณาศัย
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
2. อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
2. อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
หลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช
หลั ก สู ต รฯ จํ า นวน 1 คน สิ้ น สุ ด
ดินลานสกูล
ดินลานสกูล
สั ญ ญาจ้ า งเดื อ นธั น วาคม 2559
4. อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต
4. อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานของ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภาษาไทย เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กําหนด จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลง
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คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม

คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม
2560 เป็นต้นไป

เรือ่ งทีเ่ สนอได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ผ่ านที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
มีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทั้ง 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ให้มีผลตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้มี
ผลตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.รับทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนมีนาคม 2560 ตรงกับวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560
ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ห้อง
ประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

