รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 10/2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 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....รักษาการแทน)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
8. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
14. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
15. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
16. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
17. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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19. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
20. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
21. นางสาววทินา จันทร์นวล
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
3. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์
7. อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
8. อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง
เริม่ ประชุม เวลา 13.05 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุง่ หว้า
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง
ศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
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3

วาระที่ 4.2 เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นว่าชื่อสาขาวิชาที่จะเปลี่ยนใหม่ ไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน มอบคณะวิทยาศาสตร์ทบทวนอีกครั้ง เพื่อพิจารณาชื่อที่
สอดคล้อง เหมาะสมกับภาระงาน
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง จํานวนชั่วโมงของหลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชัน้ เรียน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 5 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบไปจัดทําเนื้อหาหลักสูตรที่ระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา และจํานวนชั่วโมง ก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่
5/2560 วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2560
3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน
ต่อไป
แจ้งมติแก่คณะวิทยาศาสตร์เพื่อ
ดําเนินการ

1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยกิจการนิสิต
2. ฝ่ายกิจการนิสิตจัดทําเนื้อหา
หลักสูตร เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่
10/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน
2560
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1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมัย สามัญ ครั้ ง ที่ 9/2560 เมื่ อวั นพุ ธ ที่
27 กันยายน 2560 ตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 7 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 และข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์วรุตม์ นาฑี และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับแก้ ก่อน
ดําเนินการต่อไป ดังนี้
- พิจารณาคํานิยามศัพท์เฉพาะให้มีลักษะเป็นนิยามศัพท์เฉพาะของงานวิจัยไม่ใช่นิยามศัพท์
ทั่วไป และความสอดคล้องกับการกล่าวถึงคํานิยามที่ระบุในบทที่ 2
- พิจารณาทบทวนการอ้างอิงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2549 ในงานวิจัยซึ่งได้
ยกเลิกไปแล้ว
- มีข้อสังเกตหนังสือที่กล่าวถึงภาพถ่ายทางอากาศระบุว่าเป็นภาพถ่ายสี แต่ขัดแย้งกับภาพที่
ปรากฏในหนังสือซึ่งเป็นภาพขาวดํา
3. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมหลักฐานที่แสดงรายชื่อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาการแสดงผลงาน หรือเอกสารประกาศเชิญเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน หรือหลักฐานที่แสดง
การรับรองการจัดกิจกรรมของสถาบันที่จัด เพื่อให้เห็นถึงมาตรฐานของการจัดแสดง ก่อนดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
5. ไม่ เ ห็ น ชอบให้ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม โดยเห็นควรให้
ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ตรวจสอบวันที่ที่ลงในคํารับรองคุณภาพและวันเสนอผลงาน
- ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
- ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
- ตรวจสอบรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่มีทั้งแบบเชิงอรรถและนามปี ควรเลือกใช้อย่างใดอย่าง
หนึ่งให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
- เนื้อหาของงานวิจัยรวมถึงทฤษฎีที่อ้างอิงควรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
- ควรชี้แจงการรับรองคุณภาพงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบงานวิจัย
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ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ แก้ ไ ขแล้ ว ให้ เ ปรี ย บเที ย บเนื้ อ หาเดิ ม กั บ สิ่ ง ที่ ป รั บ แก้ ก่ อ นเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
6. เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล และให้ความ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 เห็น
ควรดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มที ศิ ทางการศึกษาหรือวิจยั ตามข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. หลักสูตรควรให้ผู้เรียนมีการใช้ศาสตร์ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
2. ควรเพิ่ มกระบวนการของการสั ม มนา มี ก ารทบทวนวรรณกรรม การวิ เ คราะห์ องค์ ค วามรู้ การ
ประยุกต์ ใช้ และการนําเสนอ
3. มคอ.2 หน้า 5 ข้อ 14 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ควรเพิ่มรายละเอียดของโครงการ
กิจกรรมที่ทํา
4. มคอ.2 หน้า 6 ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. มคอ.2 หน้า 10 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เรื่องคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษควรเป็น
หัวข้อเกณฑ์การจบ และควรพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์คะแนนของข้อ 3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการ
รับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มคอ.2 หน้า 11 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ควรระบุแยกระหว่าง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ และคํานวณให้ครบตามจํานวนภาคเรียน
7. มคอ. 2 หน้า 11 – 12 ตรวจสอบการพิมพ์ หัวข้อ 2.7 ระบบการศึกษา (ขึ้นหัวข้อหน้าถัดไป)
8. ตรวจสอบรหัสรายวิชา การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีการระบุรหัส 0709641 และ
0709633 และตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง
9. ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 0709692 สารนิพนธ์
เดิม
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ปรับเป็น Minor Thesis
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10. รายวิชาหลายวิชามีความใกล้เคียงกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ควรมีชื่อและเนื้อหาคําอธิบาย
รายวิชาที่ให้เห็นความแตกต่าง ตามลําดับขั้นของเนื้อหาวิชาที่ควรเป็นเรื่องที่ยากขึ้น
11. ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 0709634 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
Organization Development and Change Management
12. มคอ.2 หน้า 44 บรรทัดที่ 4 ตัดข้อความซ้ํา “จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น”
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดําเนินการต่อไป
4.3 เรื่อง ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ....
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ด การธุ ร กิ จ หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. .... โดยได้ ผ่า นคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลั กสูตร ในการประชุ มครั้ งที่
13/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการควบคุมเชิงคุณภาพของบัณฑิตโดยการให้ผู้เรียนมีการใช้ศาสตร์ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น อาจ
เพิ่มกระบวนการของการสัมมนา มีการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ และการ
นําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
2. เพิ่มหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์ สกอ. หรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรมากเกินไป ควรพิจารณาปรับลดจาก 72 หน่วยกิต โดยอาจจัด
รายวิชาในหลักสูตรเป็นกลุ่มรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียน
4. อาจเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ผู้ เ รี ย น เช่ น หากผู้ เ รี ย นมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา บธ.ม.การจั ด การธุ ร กิ จ ก็ อ าจ
กําหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต แต่หากมีวุฒิการศึกษาอื่นก็อาจกําหนดให้เรียนเพิ่มเติมมากกว่า 48 หน่วยกิต เป็น
ต้น
5. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
6. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษายังไม่ชัดเจน และยังไม่
ครอบคลุม และควรเพิ่มอาชีพอาจารย์ด้วย
7. มคอ.2 หน้า 5 ข้อ 14 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ควรเพิ่มรายละเอียดของโครงการ
กิจกรรมที่ทํา
8. มคอ.2 หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรสอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
โดยเฉพาะข้อ 2 และ ข้อ 4 ควรมุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีสมรรถนะในการวิจัย ใช้วิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
วิชาชีพ นําประสบการณ์ที่ได้รับมานําเสนอ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้
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9. มคอ.2 หน้า 9 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เรื่องคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษควร
เป็นหัวข้อเกณฑ์การจบ และควรพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์คะแนนของข้อ 3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการ
รับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
10. มคอ.2 หน้า 10 ข้อ 2.5 แผนการรับนิสิต ควรระบุแยกเป็นภาคปกติ และภาคพิเศษ
11. มคอ.2 หน้า 10 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ควรระบุแยกระหว่าง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ และคํานวณให้ครบตามจํานวนภาคเรียน
12. มคอ.2 หน้า 18 คําอธิบายรายวิชา 0709833 สัมมนาการวิจัยและการพยากรณ์ธุรกิจ นอกจากการ
กําหนดให้วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแล้ว ควรกําหนดให้มีการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษด้วย
13. มคอ.2 หน้า 19 คําอธิบายรายวิชา 0709991 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 กําหนดให้สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 จะสามารถตีพิมพ์ในวารสารในกลุ่มอื่นได้หรือไม่
14. มคอ.2 หน้า 22 ข้อ 5 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ควรเพิ่มลําดับขั้นตอนใน
การลงทะเบียนเรียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทั้ง 36 หน่วยกิต เพิ่มเติมข้อกําหนด แนวทางในการทําดุษฎีนิพนธ์
15. ควรมีการกําหนดเงื่อนไขเกณฑ์ การจบ โดยอาจเพิ่ มกําหนดการสอบวั ดคุณสมบัติสํา หรั บนิ สิต
ปริญญาเอก (Qualify Examination : QE) ไว้ในแผนการเรียน ว่านิสิตควรจะสอบในช่วงภาคเรียนใด
16. ศาสตร์ของการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องคํานึงถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
17. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
4.4 ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
เลื่อนไปประชุมคราวต่อไป
4.5 ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
เลื่อนไปประชุมคราวต่อไป
4.6 ร่าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
14/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรเพิ่มแผนการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
2. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 8.6 รับราชการครู
อาจปรับเพิ่มให้เปิดกว้างมากขึ้น
3. มคอ.2 หน้า 3 - 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปรับการเขียนให้กระชับขึ้น
4. มคอ.2 หน้า 7 - 8 ข้อ 14 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ตรวจสอบการเรียงลําดับที่
ขาดลําดับที่ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
5. มคอ.2 หน้า 8 ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อโรงเรียน
เดิม โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล
ปรับเป็น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
5. วัตถุประสงค์หลักสูตร ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย
6. มคอ.2 หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาจปรับเป็นกลุ่ม
ของคุณลักษณะ คือ
1. การพัฒนาความรู้ ความคิด สติปัญญา
2. ทักษะปฏิบัติ
3. เจตคติ จรรยาบรรณ
7. มคอ.2 หน้า 13 ข้อ 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
เดิม
ข้อ 2.3.3 นิสิตไม่เข้าโครงสร้างของหลักสูตร/และกระบวนการเรียนการ
สอน
ปรับเป็น ข้อ 2.3.3 นิสิตมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
8. มคอ.2 หน้า 47 ตัดคําว่า “ศึกษา” ของคําอธิบายรายวิชา 0607432 การแสดงละครรํา
9. มคอ.2 หน้า 91 ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิของอาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ
เดิม
ศ.บ.(นาฏศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์),2543
ปรับเป็น ศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2543
10. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. .... โดยมอบผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาปรั บ แก้ ต ามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
ก่อนดําเนินการต่อไป
4.7 ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
เลื่อนไปประชุมคราวต่อไป
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4.8 เรื่อง ร่าง โครงสร้างกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสติ (นอกชั้นเรียน) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ขอถอนวาระ
4.9 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 3 หลักสูตร)
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2558
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร เดิม
ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
1. อ.สมโภชน์ ศรีวรรณ*
1. อ.สมโภชน์ ศรีวรรณ*
2. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล*
2. อ.เกียรติภูมิ งามชมภู*
3. อ.ธวิท วงษ์พลาย*
3. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล*
4. อ.ชิโนรส รุ่งสกุล*
4. อ.ชิโนรส รุ่งสกุล*
5. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์*
5. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์*

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2558
1. ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง*
1. อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม*
2. ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน*
2. รศ.ดร.พูนสุข อุดม*
3. อ.ดร.ศิริรตั น์ สินประจักษ์ผล*
3. อ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก*
4. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์* 4. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์*
5. อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ*
5. รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์*

เหตุผลในการปรับปรุง
- เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ธวิท วงษ์พลาย ซึ่ง
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอชือ่ อาจารย์
เกียรติภูมิ งามชมภู อาจารย์ประจําสังกัด
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้มคี ณ
ุ วุฒิสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ศิลปศึกษา
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558

- เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร เดิม

คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์*
1. อ.ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์*
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 คน คือ
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร*
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร*
1. อาจารย์ ดร.อภิเดช บูรณวงศ์
3. อ.ดร.อภิเดช บูรณวงศ์*
3. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง*
(หมดสัญญาจ้าง)
4. อ.บัญญัติ ลีลาจริยกุล*
4. อ.บัญญัติ ลีลาจริยกุล*
2. อาจารย์จีรวัฒน์ โสภาจารย์
5. อ.ธารทิพย์ สิทธิรักษ์*
5. อ.ธารทิพย์ สิทธิรักษ์*
(เป็นอาจารย์ใหม่ )
6. อ.จีรวัฒน์ โสภาจารย์*
ดังนั้นเพือ่ ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1. อ.ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
1. อ.ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
ฉบับปี พ.ศ. 2559 เป็นไปตามประกาศ
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
3. อ.ดร.อภิเดช บูรณวงศ์
3. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงขอ
4. อ.บัญญัติ ลีลาจริยกุล
4. อ.บัญญัติ ลีลาจริยกุล
ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. อ.ธารทิพย์ สิทธิรักษ์
5. อ.ธารทิพย์ สิทธิรักษ์
6. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
6. อ.จีรวัฒน์ โสภาจารย์
7. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
7. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
8. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
8. อ.ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
9. อ.ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
9 อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
10 อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
10. อ.ดร.รวมพร นิคม
11. อ.ดร.รวมพร นิคม
11. อ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
12. อ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
12. อ.ปาลิตา สัจจะบุตร
13. อ.ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย
13. อ.ปาลิตา สัจจะบุตร
14. อ.ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติ ทีป่ ระชุม
1. เห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จํานวน
3 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ให้มผี ลตัง้ แต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2558 ให้มผี ลตัง้ แต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
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1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
ให้มผี ลตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.ต่อไป
4.10 เรื่อง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
เลื่อนไปประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560
2560

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนธันวาคม 2560 ตรงกับวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
11/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7
วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการประชุม เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 –17.00 น.
5.2 เรื่อง รายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันการศึกษาที่มงุ่ เน้นการวิจยั
เลื่อนไปประชุมคราวต่อไป
ปิดประชุม เวลา 17.10 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

