รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
16. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
17. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
18. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
19. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
22. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
23. นางสาววทินา จันทร์นวล

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
2. อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
3. อาจารย์ศรัญยา อิสระรักษ์
4. อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
5. อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
6. อาจารย์โชติญา หิตะพงศ์
7. อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
8. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
9. นางทัศนีย์ ดีสมุทร
10. นางรัชรี ตุดเกื้อ
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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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 8/2559 วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
ลําดับที่
1

2

3

4

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง พิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มี
มติที่ประชุมเห็นชอบ

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุ ค ค ล เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
แจ้ ง มติ แ ก่ ภ ารกิ จ หลั ก สู ต รและ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
วาระที่ 4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเสนอเข้าที่
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต วิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2556 ในประเด็ นการเปลี่ ยนแปลงผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํ า ต่อไป
หลักสูตร
แจ้งมติแก่คณะศึกษาศาสตร์และ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
วาระที่ 4.3 เรื่อ ง นิสิตปริญญาโท รุ่นปี การศึกษา 2557 ที่ กําลังศึ กษาขอ งานทะเบี ย น เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
อนุญาตเข้าศึกษาต่ออีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559
ต่อไป
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ น างสาวอาริ ยาภรณ์ ชุ ม คง รหั สประจํ า ตั วนิ สิ ต
572995003 ซึ่งกําลังศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อีก
หนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559
1. มอบงานทะเบียนจัดทํา
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาข้อดีและข้ออุปสรรคของการใช้ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
แบบอาเซียน
ปีการศึกษา 2561
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2.เสนอเรื่ องเข้าที่ป ระชุม คณบดี
มติที่ประชุม
ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
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ลําดับที่

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ผลการดําเนินงาน
1. เห็นชอบหลักการการพิจารณาปรับเลื่อนเวลาของการเปิดภาคเรียน การ ระดับสูง เพื่อพิจารณา
ปรั บ เปลี่ ย นปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให้ พิ จ ารณากระบวนการรั บ นิ สิ ต
ประกอบด้วย
2. มอบอธิการบดีหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํารายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรือ่ ง สรุปข้อมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
การดําเนินการการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 เรือ่ ง การจัดประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
สืบเนื่องจากมติการประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบให้มีการหารือ
ร่วมกันระหว่างกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งฝ่ายวิชาการจะทําหนังสือเชิญ
ประชุมอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.4 เรือ่ ง ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ได้ทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.
2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมินทั้ง 2 รอบ ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพ
วารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทําการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว วารสารปาริชาต และวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559
จากการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ยสามั ญ ครั้ ง ที่ 8/2559 เมื่ อ วั นพุ ธที่ 28 กั น ยายน 2559 นั้ น
ฝ่ายเลขานุการได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 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 4 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
ข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าแบบ ก.พ.อ.03 ควรมีการระบุ
สัดส่วนชั่วโมงการสอนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา ของ อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาตามข้อ 2 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
2. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ของ อาจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว สังกัดคณะเทคโนโลยีและการ
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พัฒนาชุมชน และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาตามข้อ 1 3 4 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
3. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาตามข้อ 1 4 และ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ อาจารย์อานนท์ ศรีบญ
ุ โรจน์ สังกัดคณะนิตศิ าสตร์ และเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการ
ทีเ่ สนอเป็นผลงานที่มที ศิ ทางการศึกษาหรือวิจยั ตามกรณีใดกรณีหนึง่ หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาตามข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง ขอลงทะเบียนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ด้วยทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรเทียบ
4 ปี ในแขนงวิชาการประกอบการและการจัดการ และแขนงวิชาการตลาด โดยอนุมัติให้สองแขนงวิชามีการจัด
แผนการเรียนการสอนให้แก่นิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต ซึ่งในทางปฏิบัติของการจัดการเรียนการ
สอนได้ขัดกับ ข้อบังคับฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวดที่ 4
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน ข้อ 14.5.2 นิสิตภาคสมทบ ข้อ 14.5.2.1 นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 18 หน่วยกิตและในภาคเรียนที่ 3 ไม่เกิน 9
หน่วยกิต ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ สภาพปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จึงขอให้นิสิตภาค
สมทบ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ลงทะเบียนจํานวน หน่วยกิ
ตมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 3 หน่วยกิต (เกณฑ์กําหนด 18 หน่วยกิต ขอลงทะเบียน 21 หน่วยกิต)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ และ
สาขาวิชาการตลาด ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 จํานวนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 3 หน่วยกิต
(ลงทะเบียน 21 หน่วยกิต)
4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งได้
กําหนดให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ในการนี้ ส่วนงานวิชาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในประเด็นการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มประสบการณ์ทํางานของ Miss Silvia Colazingari ในประวัติและผลงานอาจารย์
4.4 เรื่อง ขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงือ่ นไข)
คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
โดยมี นิ สิ ต ค้ า ง (รหั ส 55-59) จํ า นวน 27 คน และในระหว่ า งรอนิ สิ ต สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น ขอใช้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่ว มกับหลักสูตรอื่นที่ อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กั บ
หลักสูตร ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน แบบ
มีเงื่อนไข
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
4.5 เรื่อง ร่าง แบบฟอร์ม มคอ. 2 - 7
ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 พิจารณา
เห็นว่า เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอน ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้จัดทําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. 3-7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง เจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ. 3-7 และให้แต่ละหลัก สูตรมีอิส ระในการกําหนด
ตัว บ่งชี้ผ ลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา
(ถ้ า มี ) หรื อ หากหลั ก สู ต รใดมี ค วามประสงค์ จ ะกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ แ บบเดิ ม ก็ ส ามารถกระทํ า ได้ โดยหั ว ข้ อ และ
รายละเอี ย ดของมคอ. 3-7 และตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน 12 ข้ อ ที่ ป รากฏในเอกสารแนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีการทบทวนการจัดทําแบบฟอร์ม มคอ. 2-7 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (AUN-QA) และเป็นแนวทางการในการบริหารจัดการและพัฒนา
หลักสูตร
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสูตรที่มี มคอ.1 ควรจะใส่เพิ่มในภาคผนวกด้วย
2. ในแบบฟอร์ ม ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ มข้ อ มู ล การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
AUN-QA และรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สอนผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
3. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ควรมีการเพิ่มการปฏิบัติ วิชาชีพปฏิบัติ หรือทักษะเฉพาะด้าน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง แบบฟอร์ม มคอ. 2-7 โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
4.6 เรื่อง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ตามที่ ค ณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ เ สนอหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559 โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิต และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 30 การยกเว้ น หน่ ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นหน่วยกิตให้แก่นิสิตได้ดังกรณี ข้อ 30.3 นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให้ เ รี ย นหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ไม่ น้ อ ยกว่ า
12 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด และข้อ 30.4 รายวิชา
ในหมวดวิ ช าเฉพาะได้ รั บ การยกเว้ น เพิ่ ม จากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตที่ยกเว้นเท่ากับ 42 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ารายวิชาการบัญชีภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งเทียบกับรายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี และรายวิชาโครงการของอาชีวศึกษานั้น เนื่องจาก
คําอธิบายรายวิชาโครงการไม่ได้ระบุว่าเป็นโครงการทางด้านบัญชี จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มหมายเหตุชี้แจงว่า
รายวิชาโครงการที่นํามาเทียบเป็นโครงการทางด้านบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงลักษณะโครงการที่ทํา ว่าเป็นโครงการ
กลุ่มหรือรายบุคคล ซึ่งหากไม่ได้เป็นโครงการทางด้านบัญชีก็ไม่สามารถนํามาเทียบได้และต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการบัญชีภาคปฏิบัติเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. การยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 42 หน่วยกิต
แบบมีเงือ่ นไข
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2. เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
4.7 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านดนตรีให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานด้าน
การเรียนการสอนดนตรีในเขตภาคใต้และสามารถทําให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านการดนตรี เรื่องที่เสนอได้
ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2559 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
2. คณะกรรมการนโยบายและการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2559 เมื่ อ วั น ที่
7 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรคํานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นประเด็นสําคัญ
2. หลักสูตรควรมีทิศทางที่เห็นชัด ระบุทิศทางของหลักสูตรว่าจะเป็นแนวไหน เพื่อจะได้มีจุดเน้นที่
ชัดเจน ว่าจะเน้นไปในแนวใด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ มอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
4.8 เรื่อ ง การคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 เพื่อกํากับการดําเนินงานของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 6 ได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ซึ่ง
กรรมการที่ได้มาให้ผ่านการเสนอแนะจากสภาวิชาการ ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ
จํานวน 2 คน
(2) หัวหน้าส่วนงานอื่น
จํานวน 1 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 คน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ดังนี้
1. หั ว หน้า ส่ว นงานวิ ช าการ จํ า นวน 2 คน และหัว หน้า ส่ว นงานอื่ น จํา นวน 1 คน มอบฝ่า ย
เลขานุการคณะกรรมการไปพิจารณาการคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เป็นตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุม่
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไปพิจารณา
การคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เป็นตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และควร
พิจารณาผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย
3. ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา และ รศ.ดร.
เลิศชาย ศิรชิ ยั
4.9 เรื่อง การกําหนดสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ ให้เป็นสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ตามที่ ส าขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ กํ า หนดเป็ น สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 นั้น เพื่อให้ทุก
สาขาวิช าที่สั ง กัดคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์มีค วามเป็ นเอกภาพและความกลมกลืน ในคณะ จึ ง ขอ
กําหนดให้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21
กั น ยายน 2559 ซึ่ ง เห็ น ควรกํ า หนดให้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ใช้ครุยวิทยฐานะสีม่วงและสีขาว ตามสีประจําสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรปรับประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 จากการกําหนดสีครุยตามสี
ประจําสาขาวิชา ให้เป็นการกําหนดสีครุยตามสีประจําส่วนงานวิชาการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เป็นหลักสูตรที่อยู่ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม
2559
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนธันวาคม 2559 ตรงกับวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบกํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
10/2559 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ปิดประชุม เวลา 16.45 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

