รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 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.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
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.สุทธิพร บุญมาก
14. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
16. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
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. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายพยัต คงศรีแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
3. อาจารย์อิศรา คงธรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์
5. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
6. อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค
7. อาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
8. อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช
9. อาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์
11. อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกุล
13. อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต
14. อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
15. อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี
16. อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
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 3/2560 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 5 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป
2 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทั้ง 5 หลักสูตร
โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
2. มีข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดอาจารย์ประจํา
หลัก สูตรที่ปรับปรุงใหม่ 11 คน ซึ่งควรกํ าหนดแค่ 5 คน เนื่องจาก
สามารถนําชื่อไปกําหนดเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น ๆ ได้
3. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแจ้ง สกอ.รับทราบและให้
คความเห็นชอบต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะที่หลักสูตรสังกัด
2. เตรียมเสนอสภามหาวิทยาลัย
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
3 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ร่าง ปฏิทนิ การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการศึกษาทั้ง 4 ฉบับ เสนออธิการบดีลงนาม
เพื่อประกาศใช้ต่อไป
4 การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.3 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า
ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 และ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อ บังคับมหาวิท ยาลัยทักษิณ ว่า ด้ว ย การศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เห็นควร ยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบมีหน่วยกิต

ผลการดําเนินงาน
ภารกิจทะเบียนนิสิต
เสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้

1. แจ้งมติแก่ภารกิจบริการ
วิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
2. อยู่ระหว่างเตรียมยกร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่
29 มีนาคม 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึ กษาธิ การประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรี 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 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 13 หลักสูตร คือ
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2556
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2553
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
1. อ.ดร.ฉัตร ผลนาค
1. รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
2. อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
4. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
4. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
5. อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5. อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
1. อ.ดร.พลากร บุญใส
1. อ.ดร.พลากร บุญใส
2. อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
2. อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
3. อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
3. อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
4. อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
4. อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
5. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
5. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1. อ.พีระ ทองมี
1. อ.พีระ ทองมี
2. อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
2. อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548

เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไป
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คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
3. อ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์
4. ผศ.สิรีพร สังข์ทอง
5. ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์

คณะกรรมการ
เหตุผลในการปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
3. อ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. อ.ดร.อรสา อนันต์
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
5. ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
1. ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
1. ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
2. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ
2. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
3. รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
3 อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
4. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
4. อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
5. อ.ดร.ศุภลักษณ์ อําลอย
5. อ.ดร.ศุภลักษณ์ อําลอย
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
2. อ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง
2. อ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง
3. ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
3. ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
4. อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์
4. อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์
5. ผศ.ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์
5. อ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1. อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
1. อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
2. อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
2. อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
3. อ.กําชัย ตันติกาพงศ์
3. อ.กําชัย ตันติกาพงศ์
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
4. อ.วิศาล อดทน
5. อ.จิราพร ปานเจริญ
5. อ.จิราพร ปานเจริญ

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
1. อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
1. อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
2. ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
2. ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
3. ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
3. ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
4. อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
4. อ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์

เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์
ที่เกษียณอายุราชการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา
ครุวรรณพัฒน์) และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจึง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร หลักสูตรจึงได้มีการ
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คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
5. อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม

คณะกรรมการ
เหตุผลในการปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
5. อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตร

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1. อ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
1. อ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
2. ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
2. ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม
3. อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์
3. อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
4. อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
4. อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
5. อ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
5. อ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว

เพื่อให้การบริหารงาน และ
บริหารอัตรากําลังของคณาจารย์ใน
คณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจึง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
1. อ.ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
1. อ.ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
2. อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
2. อ.ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
3. อ.กําชัย ตันติกาพงศ์
3. อ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวง
4. อ.ดร.ถาวร จันทโชติ
4. อ.ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
ศึกษาธิการ หลักสูตรจึงได้มีการ
5. อ.จิราพร ปานเจริญ
5. อ.ศรัณญภัส รักศีล
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตร
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
1. อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตร
1. อ.ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
2. อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
2. อ.ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
หลักสูตร หลักสูตรจึงได้มีการ
4. อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
4. อ.ดร.ถาวร จันทโชติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
5. อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
5. อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตร
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรับปรุง ใหม่
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 1. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
2. ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์
2. อ.วราภรณ์ ทนงศักดิ์
3. ผศ.สมชาย เลี้ยงพรพรรณ
3. ผศ.สมชาย เลี้ยงพรพรรณ
4. อ.วรุตม์ นาฑี
4. อ.วรุตม์ นาฑี
5. อ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
5. อ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
6. อ.จํารูญ ศรีชัยชนะ

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. อ.นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ
1. อ.นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ
2. อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ
2. อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ
3. อ.ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
3. อ.หลี่ เส้าฮุย
4. อ.ดร.พวงผกา สิทธิจันทร์
4. อ.ดร.พวงผกา สิทธิจันทร์
5. อ.กรรณิการ์ ถีราวุฒิ
5. อ.กรรณิการ์ ถีราวุฒิ
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. อ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ
1. อ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ
2. อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
2. อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
3. อ.ดร.ศิริวรรณ ดวงจันทร์
3. อ.ชวเลิศ เทพประดิษฐ์
4. TAKAYUKI KAKIZAKI
4. TAKAYUKI KAKIZAKI
5. อ.พจนา เดชสถิต
5. อ.พจนา เดชสถิต

เหตุผลในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกรรมการประจํา
หลักสูตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิสากร กล้าณรงค์ เป็น
อาจารย์วราภรณ์ ทนงศักดิ์ เพื่อ
ลดปัญหาความซ้ําซ้อนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ยกเลิกการเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของอาจารย์จํารูญ
ศรีชัยชนะ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์ลาศึกษาต่อ

เนื่องจากมีอาจารย์ในหลักสูตร
ลาออก และเพือ่ ให้การดูแลและ
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตําแหน่งลูกจ้างได้หมดสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํานวน 1 คน เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเขียนผลงานทางวิชาการ ควรเสนอผลงานล่าสุด ไปจนถึงเก่าสุด (ผลงานไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง)
2. อาจารย์ควรมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้น
3. หลัก สู ต รที่ อ าจารย์มี ผ ลงานทางวิ ช าการเพี ย ง 1 ชิ้ น หรือ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ แต่ ค่ อนข้ า งเก่ า
ควรเพิ่มหมายเหตุให้หลักสูตรมีกลไกให้อาจารย์เร่งสร้างผลงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบสมอ.08 จํานวน 13 หลักสูตร โดยให้มีผล
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนิสิตโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มภารกิจงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา เสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของ
นิ สิ ต โครงการความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นนั ก ศึก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ครู ก ว่ า งซี สาธารณรัฐประชาชนจี นรุ่ น ที่ 2
โดยมหาวิทยาลัยกว่างซีได้ส่งนักศึกษา จํานวน 7 คน มาเรียน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีการศึกษา 2558 ตามข้อตกลง
ของโครงการและต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นั้น กลุ่มภารกิจงานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ได้รับระดับขั้นรายวิชา 0111071 การปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา และ
ผลการผ่านหลักสูตรนอกชั้นเรียน จากผู้ประสานงานนิสิตจีนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่
5 เมษายน 2560
กลุ่ ม ภารกิ จ งานทะเบี ย นนิ สิ ต และบริ ก ารการศึ ก ษา จึ งเสนอสภาวิ ชาการเพื่ อขอให้ พิ จารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 7 คน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัตผิ ลการศึกษาของนิสิตโครงการความร่วมมือแลกเปลีย่ นนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 7 คน
4.3 เรื่อ ง ร่ า ง หลั ก สูต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต ร 5 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุมณี
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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(2) รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันทริน รักษ์สาคร
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อที่ 16 มีนาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้นําข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. หน้า 31 คําอธิบายรายวิชาไม่เป็นเนื้อความเดียวกัน
4. ควรพิจารณาให้มีรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน
5. กรอบการศึกษาในระยะยาว ควรคํานึงถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ Digital Education
6. พิจารณาการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ควรสะท้อนความ
ต้องการจริง ๆ ของหลักสูตร
7. วิชาการสอนวิชาเอก สามารถเลือกรายวิชาที่จะเรียนได้หรือไม่
8. ตรวจสอบความถู กต้อ งของรูปแบบการพิ มพ์ ภาคผนวก ข ข้อ มูล เกี่ยวกับอาจารย์ และเอกสาร
ประกอบการสอนไม่ควรแนบมาเป็นผลงานทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.4 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลักสูต ร ในการประชุมครั้ง ที่ 6/2560 เมื่อวั นที่
16 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
ข้าราชการบํานาญ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ข้าราชการบํานาญ
(3) รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ
ข้าราชการบํานาญ
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2. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการพิมพ์ รูปแบบภาษา การกําหนดรหัสรายวิชาต่าง ๆ
3. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการพิมพ์ รูปแบบภาษา รายละเอียดประวัติของกรรมการประจําหลักสูตร
การดําเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ
4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม
2560 ได้พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….
ที่ประชุมมีมติให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา
ควรปรับจาก รับเฉพาะนักเรียนไทย
ปรับเป็น
รับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างประเทศทีส่ ามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4. หน้า 54 รายวิชา 0125251 ประวัติศาสตร์ไทย ควรปรับคําอธิบายรายวิชา
จากเดิม ประวัติศาสตร์และดินแดนของชนชาติไทย...
ปรับเป็น ประวัติศาสตร์และดินแดนของชนประเทศไทย...
5. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ภาคผนวก ข ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์
7. หน้า 51 รายวิชา 0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป ควรปรับคําอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม
รายละเอียดของกฎหมายคุ้มครอง
8. อาจพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ตรวจสอบการพิมพ์ภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
10. ตรวจสอบการพิมพ์ตัวเลขให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
11. เนื่องจากจํานวนหน่วยกิตค่อนข้างมาก อาจจะพิจารณาลดจํานวนหน่วยกิตลงประมาณ 6 หน่วยกิต
จากเดิม 178 หน่วยกิต เป็น 172 หน่วยกิต
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
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4.5 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. .... โดยได้ ผ่ า นคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลกั ษณ์ ขยันกิจ
อาจารย์สังกัดสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2) นางสาวภาวิณี แสนทวีสุข
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
มีมติ เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอแนะก่อนเสนอฝ่ายวิชาการพิจารณาต่อไป
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อที่ 16 มีนาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้นํา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ตรวจสอบปรัชญาของหลักสูตร อาจแสดงให้เห็นถึง การเชี่ยวชาญทางการสอน การบ่มเพาะนิสิตให้
เป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นําทางการศึกษาปฐมวัย
4. ควรเพิ่มรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย
และ 0332432 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เช่น ลักษณะเฉพาะของหัวข้อการศึกษาอิสระ หรือระบุลักษณะ
ของการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เป็นต้น
5. ปรับแก้ชื่อภาษาอังกฤษ ของรายวิชา 0332423 การวัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยในสังคม
พหุวัฒนธรรม จากเดิม Multi-cultural Context Learning Experiences for Young Children
ปรับเป็น Multi-cultural Society Context Learning Experiences for Young Children
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6. ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษสําหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ทั้งเด็กอัจฉริยะ หรือเด็กผู้มี
ความบกพร่อง ซึ่งอาจแยกเป็นรายวิชาเฉพาะออกจากรายวิชา 0332421 การเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
เนื้อหาที่กล่าวถึง จิตวิทยาเด็กพิเศษ
7. ควรปรับชื่อรายวิชา 0332315 จากเดิม สิทธิและการคุ้มครองของเด็กปฐมวัย
ปรับเป็น สิทธิและการคุ้มครองเด็กปฐมวัย
8. รายวิชา 0332316 อนามัยแม่และเด็ก มีข้อเสนอปรับเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น การดูแลสุขภาพของ
มารดาที่ตั้งครรภ์ และอาจระบุช่วงวัยเด็ก
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.6 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
ที่ปรึกษาอธิการบดี และ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คํา
ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
(3) ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมวิสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม
2560 ได้พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... นั้น
ที่ประชุมมีมติให้นํา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ตรวจสอบการใช้ภาษา เช่น คําว่า รันเลขข้อ เป็น เรียงลําดับเลขข้อ เป็นต้น
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4. หน้า 6 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ข้อ 3 การจัดตั้งศูนย์ปันจักสีลัต ช่องที่ 1 ควรระบุ
หน่วยงาน เช่น สถาบันอุดมศึกษา สมาคมปันจักสีลัต ศอบต. หรือหน่วยงานอื่น ช่องที่ 2 ระบุกิจกรรม คือ การ
จัดตั้งศูนย์ปันจักสีลัต
5. หน้า 8 ความสําคัญและวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 ควรระบุรายวิชาให้ชัดเจน รายวิชาที่เป็นจุดแข็งของ
หลักสูตร เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เป็นต้น
6. ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียน และเน้นการใช้ศัพท์ทางชีววิทยา
7. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ให้ถูกต้อง
8. อาจเพิ่มให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬาและสุขภาพ
9. รายวิชา 0319352 อนามัยโรงเรียน เสนอให้ปรับเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หรือ การส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
10. พิจารณารายวิชา 0319451 สุขภาพผู้บริโภคสมัยใหม่ จําเป็นจะต้องระบุคําว่า “สมัยใหม่” หรือไม่
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.7 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(3) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
มติ เห็ น ชอบร่ างหลั ก สูต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวัด และประเมิ น ทางการศึก ษา หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอฝ่ายวิชาการต่อไป
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม
2560 ได้พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
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พ.ศ. .... นั้นที่ประชุมมีมติให้นํา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภาวิชาการ พิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ตรวจสอบการใช้ภาษา เช่น คําว่า รันเลขข้อ เป็น เรียงลําดับเลขข้อ เป็นต้น
4. ตรวจสอบการพิมพ์ตัวเลขให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
5. ปรัชญาของหลักสูตร ควรเน้นจุดแข็ง เช่น เน้นการวิจัย การสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน
6. ทบทวนเรื่องวิชาโท เช่น รายวิชาโทการบริหารการศึกษา และรายวิชาโทเกาหลี ยังเปิดทําการเรียน
การสอนไม่ได้ เนื่องจาก ยังไม่ได้สังกัดในหลักสูตรใด ๆ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.8 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. .... โดยได้ ผ่ า นคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ มครั้ ง ที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศทิวัส ยอดล้ํา
อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
31 มกราคม 2560 มีมติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ได้พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... นั้น
ที่ประชุมมีมติให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย เสนอควรเพิ่มรายรับ
ของหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับรายจ่ายของหลักสูตร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ควรนําเสนอศักยภาพของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมาจูงใจผูส้ มัครเข้าเรียน
4. ควรจัดให้มีสหกิจศึกษา ควบคู่ไปกับการฝึกงาน อาจพิจารณาจัดสหกิจศึกษา ในแผนการเรียนของ
ชั้นปีที่ 2
5. ควรพิจารณาปรับชื่อรายวิชา จากคําว่า “เทคโนโลยี” เป็น “นวัตกรรม”
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.9 ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ เ สนอ ร่ า ง หลั ก สู ตรการศึ กษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมินทร์ คาระวี
อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2) รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท
ข้าราชการบํานาญ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
ข้าราชการบํานาญ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
3. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัย วิส ามัญ ครั้ง ที่ 3/2559 เมื่อ วันที่
1 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
4. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
มีมติให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
5. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ปรัชญาของหลักสูตร ควรระบุจุดแข็งของหลักสูตร เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ภาคผนวก ข ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ โดยเฉพาะการ
เขียนปี พ.ศ. อ้างอิงผลงานวิจัย
5. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
4.10 ร่า ง หลัก สูตรการศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. .... โดยได้ ผ่ า นคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒวิ ิพากษ์หลักสูตร จํานวน 3 คน
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี อาจารย์ประจํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2560 มีมติ เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดย
ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอฝ่ายวิชาการพิจารณาต่อไป
4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง 7/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการเขียนงบประมาณตามแผนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ควรเพิ่มช่องทางคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คือ เป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม
4. ชื่อรายวิชา การวิจัยแบบผสมผสาน ระดับปริญญาตรี และการวิจัยแบบผสมวิธี ระดับปริญญาโท
ควรปรับให้เป็นชื่อเดียวกัน อาจใช้ การวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
5. หลักสูตรควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อแก่ผู้ที่ทํางานแล้วให้สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อ
รองรับนโยบายการศึกษาระหว่างเรียน ซึ่งจะเป็นนโยบายในระยะยาวของไทยต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อ น
ดําเนินการต่อไป
.

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560
2560

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 ตรงกับวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560
ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ กําหนดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 –17.00 น. และสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 –12.00 น.
ปิดประชุม เวลา 18.00 น.
(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

19

