รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 11/2560
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 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.สุรพล อารีย์กุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
6. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
7. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
8. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
13. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
15. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)
16. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)
17. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
18. นางสาววทินา จันทร์นวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
8. อาจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
9. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี
10. นางสาวปวีณา จันทรประดิษฐ์
11. นางสาวฤทัยชนก ทองก่ง
12. อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
13. อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
14. อาจารย์จิราพร คงยอด
15. อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทอง
17. อาจารย์พีระ ทองมี
18. อาจารย์ ดร.อรสา อนันต์
เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ

3
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 10/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 22 พ.ย. 60
วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
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3

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาปรับแก้ รวม 2 คน
2. นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่
6/2560 วันที่ 13 เดือนธันวาคม 2560
รวม 5 คน
3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน
ต่อไป
วาระที่ 4.2 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ดําเนินการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 12 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาปรับแก้ก่อนดําเนินการต่อไป 2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่
23 เดือนธันวาคม 2560
วาระที่ 4.3 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
ดําเนินการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 17 ข้อ
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ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาปรับแก้ก่อนดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่
23 เดือนธันวาคม 2560
วาระที่ 4.6 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อดําเนินการ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 10 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาปรับแก้ก่อนดําเนินการต่อไป คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่
23 เดือนธันวาคม 2560
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
วาระที่ 4.9 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(รวม 3 หลักสูตร)
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุม
ในวันเสาร์ที่ 16 เดือนธันวาคม 2560
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2558 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ฉบับปี พ.ศ. 2558 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นไป
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น ฝ่าย
เลขานุการ ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 8 และ 13
จากเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
แก้ไขเป็น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้ ง ที่ 12/2559 เมื่ อ วั นที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตามมติแจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ ศธ 64.25.00/1785 ลงวันที่ 18 กันยายน
2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. กรอบความคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ ควรปรับให้มีความแตกต่างกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. แบบเสนอหลักสูตร หน้า 25 กรอบความคิดของหลักสูตร ควรปรับภาษาให้เป็นภาษาทางการ และ
คําว่า ...ในการขับเคลื่อน...ซ้ํากัน
3. แบบเสนอหลักสูตร หน้า 27 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 5 ข้อ ควรปรับการเขียนให้เป็นความ
เรียง
4. แบบเสนอหลักสูตร หน้า 29 ข้อ 9 จุดเด่นของหลักสูตร ควรปรับการเขียนของข้อ 4 และปรับแก้ไข
คําว่า อาจารย์ประจําหลักสูตร ในข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 5
5. ตรวจสอบรหัสรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต
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มคอ.2 หน้า 14 รายวิชา 0224571 วิทยานิพนธ์ 1 37 หน่วยกิต
รายวิชา 0224671 วิทยานิพนธ์ 2 15 หน่วยกิต
หน้า 89 รายวิชา 0424571 วิทยานิพนธ์ 1 36 หน่วยกิต
รายวิชา 0424671 วิทยานิพนธ์ 2 15 หน่วยกิต
6. มคอ.2 หน้า 21 ทบทวนชื่อภาษาไทยของรายวิชา 0224533 วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย
Metabolic Engineering
7. มคอ.2 หน้า 22 ทบทวนคําอธิบายรายวิชา 0224571 วิทยานิพนธ์ 1 และ 0224671 วิทยานิพนธ์ 2
ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
8. มคอ.2 หน้า 42 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 2 บัณฑิต 2.1 ตัด “และดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ออก
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ก่อน
ดําเนินการ ต่อไป
3.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้ ง ที่ 12/2559 เมื่ อ วั นที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตามมติแจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ ศธ 64.25.00/1785 ลงวันที่ 18 กันยายน
2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. กรอบความคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ ควรปรับให้มีความแตกต่างกับหลักสูตรระดับปริญญาโท
2. แบบเสนอหลักสูตร หน้า 45 ข้อ 9 จุดเด่นของหลักสูตร ควรปรับการเขียนของข้อ 4 และปรับแก้ไข
คําว่า อาจารย์ประจําหลักสูตร ในข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 5
3. มคอ.2 หน้า 28 ทบทวนชื่อภาษาไทยของรายวิชา 0424501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยอาจเลือกใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
4. มคอ.2 หน้า 27 - 28 ปรับชื่อรายวิชา
จากเดิม 0224581 ดุษฎีนิพนธ์ 1 แก้ไขเป็น 0224581 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
จากเดิม 0224681 ดุษฎีนิพนธ์ 2 แก้ไขเป็น 0224681 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
จากเดิม 0224682 ดุษฎีนิพนธ์ 3 แก้ไขเป็น 0224682 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.2
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พร้อมทั้งปรับคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน สอดคล้องตามเกณฑ์ สกอ.
5. มคอ.2 หน้า 28 ปรับชื่อวิชาภาษาไทย รายวิชา 0424502
จากเดิม หัวข้อเฉพาะทางทางเทคโนโลยีชีวภาพ
แก้ไขเป็น หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6. มคอ.2 หน้า 35 ข้อ 5.3 ช่วงเวลา ควรเพิ่มการสอบประมวลความรู้ (QE) ไว้ด้วย
7. มคอ.2 หน้า 41 – 46 มุมบนขวา ปรับข้อความจาก“มคอ.2 ปริญญาโท” เป็น “มคอ.2 ปริญญาเอก”
8. อาจปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติ จะสามารถรองรับผู้เรียนได้กว้างขึ้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ก่อน
ดําเนินการ ต่อไป
3.3 ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
วิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยการแจ้ง
เวียนประจําเดือนสิงหาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรเป็นหลักสูตรนานาชาติ จะสามารถรองรับผู้เรียนได้กว้างขึ้น
2. มคอ.2 หน้า 12 ควรปรับการพิมพ์เยื้อง ของวิชาบังคับ วิชาเลือก
จาก 3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
53 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
17 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
11 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
เป็น 3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
53 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
17 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
11 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
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3. มคอ.2 หน้า 13 และ 18 ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 1601705 ภาวะผู้นาํ และการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Leadership and Change Management for Sustainable
Development ให้ถูกต้องตรงกันทัง้ เล่ม
4. มคอ.2 หน้า 19 รายวิชา 1601723 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) พิจารณา
คําอธิบายรายวิชาให้แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาทบทวนรายวิชาอื่น ๆ ที่มีชั่วโมง
ปฏิบัติด้วย
5. มคอ.2 หน้า 24 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิต รายวิชา 1601782 สังคมสูงอายุกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-3-3) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) และตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ
6. มคอ.2 หน้า 25 รายวิชา 1601791 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และรายวิชา1601792 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต ควรเขียนให้เห็นความแตกต่าง เนื่องจากจํานวนหน่วยกิตต่างกัน
7. มคอ.2 หน้า 27 ลําดับที่ 7 แก้ไขชื่อสถาบัน
จากเดิม Anderson University แก้ไขเป็น Adamson University
8. มคอ.2 หน้า 28 ลําดับที่ 16 แก้ไขนามสกุล
จากเดิม นางสาวกนกพร สังขรัตน์ แก้ไขเป็น นางสาวกนกพร สังขรักษ์
9. มคอ.2 หน้า 30 ข้อ 5.1 ระบุการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือ TCI แต่ในคําอธิบายรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน้า 25 ไม่ได้ระบุถึงการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เห็นควรให้ตัด “หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการ”ออก
10. มคอ.2 หน้า 30 ข้อ 5.3 ช่วงเวลา ควรเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนว่าแต่ละช่วงเวลา นิสิตต้องทํา
อะไร จะต้องผ่านเงื่อนไขอย่างไร
11. มคอ.2 หน้า 61 ลําดับที่ 6 แก้ไขชื่อสถาบัน
จากเดิม มหาวิทยาลัยศรนครีนทวิโรฒ ประสานมิตร
แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
12. มคอ.2 หน้า 100 - 113 ภาคผนวก ค ทบทวนรหัสรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาให้ตรงกับ
คําอธิบายรายวิชาในหน้า 17 - 25
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผูร้ ับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
3.4 เรื่อง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560
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เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 แล้วนั้น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้เสนอขอยกเว้นหน่วยกิตให้แก่นิสิต
ที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตที่ยกเว้นเท่ากับ 60 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องปรับเป็น ฉบับปี พ.ศ. 2559
2. ให้ทบทวนรายวิชาที่หน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณมีการปฏิบัติ แต่หน่วยกิต
และคําอธิบายรายวิชาของสถาบันอาชีวศึกษาไม่มีการระบุถึงการปฏิบัติ ว่าจะสามารถเทียบกันและขอยกเว้นได้
หรือไม่
3. การยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป ของรายวิชาเลือก หลักสูตรให้เลือกเรียนกลุ่มบูรณาการ จํานวน
3 หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดรายวิชามาให้ผู้เรียนแล้ว ควรจะปรับให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เองตาม
ความสนใจ
มติ ที่ ป ระชุม มอบผู้รับผิดชอบไปพิจารณาทบทวนรายวิช าที่ข อยกเว้ น แก้ไ ขและเพิ่มเติ มข้อ มู ล
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2559
ตามที่ ส าขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 โดยได้รับอนุมัติในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองหลักสูตรไป
แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นั้น หลักสูตรฯ จึงมีความจําเป็นต้องปรับคําอธิบายรายวิชา “การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคําอธิบายรายวิชาที่ปรับปรุง
ใหม่ เป็นการมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักโครงสร้างองค์กรและการดําเนินงาน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการกําหนดกลยุทธ์ การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การให้
ข้อเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดทําโครงงานธุรกิจ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ตาราง 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้เพิ่ม จํานวนหน่วยกิตในช่องรหัสรายวิชา/ชื่อวิชา
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดเฉพาะ วิชาชีพครู (รวม 5 หลักสูตร)
ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร ที่ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีประเด็นที่ปรับปรุงแก้ไข
2 ประเด็นคือ
1. ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 13 รายวิชา
2. เปลี่ยนรายวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชา ของมาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จํานวน 1 รายวิชา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ดาํ เนินการต่อไป
4.3 เรื่อง เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม
สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย 3 สาขาวิชา
ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์ ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร วท.บ.สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์ สํ า หรั บ การจั ด
การเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก วท.บ.
สาขาวิชา พืชศาสตร์ เป็น วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสาขาวิชาพืชศาสตร์
ดังนั้น เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรที่กํากับดูแล คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2560
มติ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทบทวนการดําเนินงานในภาพรวมใน
ระดับคณะ
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4.4 เรื่ อ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ มครั้ ง ที่
15/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. มคอ.2 หน้า 3-4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการระบุใช้คําว่า สถิติศาสตร์
ควรเขียนเชื่อมโยงถึงสาขาวิชาสถิติประยุกต์ด้วย
2. คําอธิบายรายวิชา 0219442 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต และรายวิชาอื่น ๆ ควรปรับให้มี
แนวทางประยุกต์ใช้สถิติในงานต่าง ๆ
3. ควรจัดกลุ่มรายวิชาใหม่ให้มีความชัดเจนของการประยุกต์ เช่น สถิติทางด้านชีววิทยา สถิติทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น และควรเพิ่มการบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ Digital Economy
4. ควรเพิ่มการนําเสนอข้อมูลโดยสถิติ เช่น Statistic Consulting Presentation and
Communication
มติ ที่ประชุมมอบผูร้ บั ผิดชอบไปพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ก่อน
เสนอสภาวิชาการอีกครัง้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561
2561

ในวันพุธที่ 24 มกราคม

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนมกราคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
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
1/2561 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7
วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 4 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะถึงงานวิจัย
เรื่องที่ 1 กรณีมีชื่อนักวิจัยร่วม สภาวิชาการจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 หากเพิ่มการแบ่งสัดส่วนให้กับนักวิจัยที่มีชื่อทุกคน ให้ดําเนินการต่อไป
1.2 หากปรับบทที่ 1 และหน้าหลังของงานวิจัยโดยเอาชื่อผู้วิจัยร่วมออก โดยนําไประบุไว้ใน
กระบวนการวิจัย หรือภาคผนวก ให้ดําเนินการต่อไป
1.3 หากยืนยันสัดส่วนตามเสนอ ให้ชี้แจง โดยอาจแนบ Proposal ตอนเสนอขอทุน เพื่อยืนยัน
สัดส่วนตั้งแต่ต้น และเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.พนิตา กังซุ่น และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5
3. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 และข้อ 5 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะถึงงานวิจัย เรื่องที่ 2
อาจารย์ ดร.เตื อ นตา ร่ า หมาน มี ชื่ อ เป็ น ลํ า ดั บ ที่ 2 แต่ มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า ชื่ อ ลํ า ดั บ ที่ 1 สภาวิ ช าการจึ ง มี
ข้อเสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.1 หากเปลี่ยนผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องอื่น หรือ ตัดงานวิจัยเรื่องที่ 2 ออกเหลือแค่
งานวิจัย 1 เรื่อง ให้นําเข้าสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
3.2 หากยืนยันไม่เปลี่ยนผลงาน โดยส่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องเช่นเดิม ให้อาจารย์ ดร.เตือนตา
ร่าหมาน แนบหนังสือชี้แจงเหตุผลและดําเนินการต่อไป
4. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น

13
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 4 และข้อ 5 เห็นควรดําเนินการต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะบทความ
วิชาการ ควรเสนอว่า ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ตอน โดยมีการตีพิมพ์แล้ว
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

