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ข่าวกิจกรรม
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กินไข่ไก่วันละฟอง ไม่ต้องหาหมอ

โครงการ TSU OPEN HOUSE เพือ่ การรับนิสติ ประจาปี การศึกษา 2560
มหาวิทยาลั ยทักษิณ โดยภารกิจรั บนิ สิต ฝ่ายวิช าการ ร่ว มกับ ส่ วนงานวิชาการ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ TSU
OPEN HOUSE เพื่อการรั บ นิ สิ ต ประจ าปี การศึกษา 2560 เมื่อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิ มพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการรั บ นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ จ ะเปิ ด รั บ ในปี ก ารศึ ก ษา
2560 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ เข้าร่วม
โครงการ

ห น้ า 2

ประชุมวิชาการเพือ่ ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ รวมเป็ น เจ้ า ภาพต้ อ นรั บ และผู้ บ ริ ห าร และคณะเจ้ า หน้ า ที่ จากเครื อ ข่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ในการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีตัวแทน
จากมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง รั ฐ และเอกชน เข้ า ร่ ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นางานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในการสัมมนาดังกล่าว

ห น้ า 3

การจัดนิทรรศการในโครงการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 20"
มหาวิทยาลัย ทักษิณ โดยภารกิจ รับนิ สิต ฝ่ายวิช าการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึ กษา ครั้ งที่ 20" ณ ศูน ย์ ป ระชุมนานาชาติฉลองสิ ริ ราชสมบัติ ครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 17-18 สิ งหาคม 2559
โดยมีผู้ให้ความสนใจบูธของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ

โครงการปฐมนิเทศนิสติ สหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2559
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2559 ณ ห้อง IT 112 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 13401 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติสหกิจศึกษาและสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาให้แก่นิสิต โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน

ห น้ า 4

แถลงข่าวการจัดงานเปิ ดโลกการศึกษา สร้างปั ญญาเด็กพัทลุง ครัง้ ที่ 12 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร่ ว มแถลงข่ า วการจั ด งานเปิ ด โลกการศึ ก ษา สร้ า งปั ญ ญาเด็ ก พั ท ลุ ง ครั้ ง ที่ 12 ประจ าปี 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านแนะนาหลักสูตร แนะนาโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ และ
กิจกรรมสัน ทนาการ ภายใต้แนวคิด "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สั งคม" ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุ ง
ครั้งที่ 12 ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง

ห น้ า 5
สรุปรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ได้รับปริญญา
รวมทั้งสิ้น จานวน 3,029 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จานวน 32 คน ระดับปริญญาโท จานวน 396 คน และระดับ
ปริญญาตรี จานวน 2,601 คน
ในการนี้ สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายปริญ ญาและพระราชทานปริญญากิตติ มศั กดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (จานวน 5 ราย) ดังนี้
1. ถวายปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แก่พระครูขันตยาภรณ์
2. ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. นายสัตยา อรุณธารี ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
4. นางสุมณฑา ทองนาคขาว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. นายไมตรี จงไกรจักร์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากร
ตัวอย่าง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
2. รองศาสตราจารย์สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา อ้นทอง บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 ผลการเทียบรายวิชา ของส่วนงานวิชาการ ดังนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 8 รายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 1 รายวิชา
1.3.2 สรุปข้อมูลการดาเนินการการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
จึงได้จัดทาสรุปข้อมูล การดาเนินการการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันพุธ
ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผล
การแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 วาระ ที่ 4.7.3 พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการในการขอกาหนด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (อาจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และให้นาเข้า
สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง มติ ที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้ดาเนินการ
ต่อไป

ห น้ า 6
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่า
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
4.2 เรื่อง ขอยกเว้นหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขอยกเว้นหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจั ด การ และสาขาวิ ช าการบริ ห ารงานต ารวจและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น ดังนี้
1. ขอยกเว้นหน่วยกิตให้แก่นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น รวม 33 หน่วยกิต
1.1 ขอยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต (นิสิตต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มบูรณาการ 3 หน่วยกิต
เลือกจาก รายวิชา 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น หรือ 0000162 ทักษิณศึกษา)
1.2 ขอยกเว้นรายวิชาในหมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
2. ขอยกเว้นหน่วยกิตให้แก่นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.1 ขอยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
2.2 ให้นิสิตศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ 12 หน่วยกิต
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 7 ข้อ 30
การยกเว้นหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นหน่วยกิตได้ดังกรณีต่อไปนี้
30.1 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให้ยกเว้นหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด
30.2 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นให้ยกเว้นหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรีได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
30.3 นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึ ก ษาชั้ 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 หน่ ว ยกิ ต โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
ทั้งนี้ การดาเนินการตามข้อ 30.1 – 30.3 ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอยกเว้นหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตตามเสนอ
4.3 เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ..... เพื่อให้การผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมีคุณภาพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 ซึ่งได้กาหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ “มหาวิทยาลั ย
สมบูรณ์แบบในระดับสากล ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากาลังคน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น ใต้ ประเทศชาติ และ
อาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน” ฝ่ายวิชาการเห็นความสาคัญในการพัฒนาทักษะสากลด้านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้กาหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนิสิต พ.ศ..... ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไป
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มีข้อเสนอให้กาหนดเป็นด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. ควรมีกลไกในทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการดูแลผู้เรียน
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3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบของตัวเองที่มีมาตรฐานเทียบเท่าที่อื่น ๆ
4. อาจจัดคอร์สให้ผู้ที่สอบวัดความรู้ไม่ผ่าน แต่กาหนดให้เรียน หรืออบรม หรือเคยเข้าคอร์สมาแล้ว
5. ประกาศฯ หน้าที่ 4 เพิ่มข้อความ
เดิม ข้อ 6 ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ มีหน้าที่ในการจัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรับเป็น ข้อ 6 ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ มีหน้าที่ในการจัดสอบหรือประสานหน่วยงาน เพื่อวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประจาทุกปี
มติ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพิจารณาปรับแก้ต่อไป
4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอการปรับปรุง
หลั กสูต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. .... ซึ่ ง ปรับ ปรุง มาจากหลั กสู ต รบัญชีบั ณ ฑิต หลั กสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2554
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ปรับเป็น รับทั้ งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่ สามารถสื่อสารด้ว ย
ภาษาไทยได้
2. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพิ่มรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย
(ถ้ามี)
3. รายวิชา 0702471 วิธีวิจัยทางการบัญชี ควรเปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ
4. เพิ่มเงื่อนไขการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
5. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
6. พิจารณาตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.5 เรื่อง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีรายละเอียดสมบูรณ์และสอดคล้องกับชื่อรายวิชา
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 ปรับเป็น “รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้”
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพื่อรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย
(ถ้ามี)
4. รายวิชา 0102451 การวิจัยชุมชน 3(2-2-5) ควรปรับเป็นรายวิชาบังคับ ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active
Leaning (การลงพื้นที่)
5. ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ปรับวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามรูปแบบ
การเขียนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และตรวจสอบผลงานของอาจารย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
6. ปรับ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. .... มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.6 เรื่อง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .... คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. ปรับคาอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา เป็น “ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น ที่ตรงตามสายวิชาชีพ
และความเชี่ ย วชาญของสาขาวิ ช า ................. ตามข้ อ ก าหนดและกระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์
พร้อมจัดทาและนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา”
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 ปรับเป็น “รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้”
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพื่อรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
4. ปรับจานวนหน่วยกิต ในรายวิชา 0115486 โครงงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา 2(0-4-0) เป็น 3(0-9-0) หน่วยกิต
5. ทบทวนจานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องแผนการเรียน
6. ทบทวนการเขียน รายชื่อและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรและปรับวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามรูปแบบการเขียนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และตรวจสอบผลงานของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
7. ปรับ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ....
มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.7 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์–ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทีป่ ระชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบแบบเสนอวาระให้สอดคล้องกับเล่ม มคอ.2
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับ เข้าศึกษา ปรับเป็ น รับ ทั้ งนั กเรีย นไทยและนั กเรีย นต่า งชาติ ที่ ส ามารถสื่ อสารด้ ว ย
ภาษาไทยได้
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพื่อรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
4. พิจารณาปรับชื่อวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวทางการจัด
5. การศึกษาแบบสะเต็มศึกษา
6. วิชา 0223491 โครงงานวิทยาศาสตร์ ควรมีแนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา
7. ทบทวนแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้ออีกครั้ง
8. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
9. พิจารณาตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์....... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.8 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์–เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบแบบเสนอวาระให้สอดคล้องกับเล่ม มคอ.2
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับ เข้า ศึกษา ปรับเป็ น รับทั้ ง นักเรีย นไทยและนั กเรียนต่ างชาติ ที่ สามารถสื่อสารด้ ว ย
ภาษาไทยได้
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพิ่มรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
4. พิจารณาปรับชื่อวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบ
สะเต็มศึกษา
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5. ทบทวนแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้ออีกครั้ง
6. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
7. พิจารณาตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร่ า ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ....
มอบรับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.9 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบแบบเสนอวาระให้สอดคล้องกับเล่ม มคอ.2
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ปรับเป็น รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพิ่มรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย
(ถ้ามี)
4. พิจารณาปรับชื่อวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบ
สะเต็มศึกษา
5. ทบทวนแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้ออีกครั้ง
6. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
7. พิจารณาตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ที่ ป ระชุ มเห็ นชอบ ร่า ง หลั กสู ต รการศึก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชีววิ ท ยา หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ....
มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.10 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ เสนอการปรับ ปรุง หลั กสู ต รการศึก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลั กสู ต รปรับ ปรุ ง พ .ศ. ....
ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง มาจากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบแบบเสนอวาระให้สอดคล้องกับเล่ม มคอ.2
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ปรับเป็น รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้
3. หมวดที่ 1 ข้อ 14 เพิม่ รายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศทัง้ ในระดับหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
4. พิจารณาปรับวิชากลุม่ คณิตศาสตร์ศกึ ษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา
5. ควรปรับรายวิชา 0202492 โครงงานคณิตศาสตร์ ให้เป็นวิชาบังคับ
6. ทบทวนแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้ออีกครั้ง
7. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
8. พิจารณาตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และให้มีผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 12 คน
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
มอบผู้รับผิดชอบนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนดาเนินการต่อไป
4.11 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร (สมอ.08) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กาหนดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ในการนี้ ส่วนงานวิชาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ดังนี้
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
1. อาจารย์ยุพิน พิมพ์โคตร์
2. อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี*
3. อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ อินท
สุวรรณ
5. อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์
ประดิษฐ์

คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่
1. อาจารย์ยุพิน พิมพ์โคตร์
2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกลู *
3. อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ อินท
สุวรรณ
5. อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
6. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระ
กาญจน์

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้จัดอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาใหม่
เพื่อให้สอดคล้องและไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
4.12 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 รัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคที่ 4.0 โดยเน้นประเด็นของความอยู่ดีกินดีของประชาชน กล่าวคือจะทาอย่างไรให้ประเทศ
ไทยก้าวพ้นกับดักที่ทาให้ประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) การที่ประเทศไทยจะ
ก้าวพ้นกับดับดังกล่าว คงจะต้องอาศัยระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เราไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยแรงงานที่
ต้นทุนต่า ทรัพยากรที่ราคาถูกได้อีกต่อไป ประเทศต้องการนวัตกรรม องค์ความรู้ที่เปลี่ยนจากงานวิจัย ดังนั้นประเทศจาเป็นที่
จะต้องต้องผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และศักยภาพสูงจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะจากระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้
สภาวการณ์ที่เทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้าน IT/ICT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทุกภาคส่วน
สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่ายุคสมัยที่ผ่านมามากมาย กล่าวคือขณะนี้อาจารย์และลูกศิษย์มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้
เกือบเท่าๆ กัน ดังนั้นระบบการเรียนรู้ที่เคยดารงอยู่ บทบาทของมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา คงจะต้องปรับบทบาทกัน
ใหม่ กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นหัวข้อที่นักการศึกษาในยุคปัจจุบันกล่าวถึงกันมาก
มติ ที่ประชุมร่วมอภิปราย ได้ข้อเสนอ ดังนี้
1. เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
2. การเรียนการสอน รวมถึงวิจัยควรเน้น STEM
3. การพิจารณาศักยภาพที่พึงมีของบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษา ต้องสร้างตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา การจะสร้าง
ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเช่นใดเมื่อจบไปแล้ว ต้องเริ่มที่หลักสูตร ต้องกาหนด Keyword ในการสร้างหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยเคยมีการประเมินหลักสูตร ควรนาผลที่ได้จากการประเมินพิจารณาสิ่งที่หลักสูตรจะต้อง
ปรับปรุง พัฒนาต่อไป
5. การพัฒนาไปสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้าง
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แรงจูงใจให้แก่อาจารย์ผู้สอนด้วย เช่น การประกวด การให้รางวัล การพัฒนานวัตกรรมการสอน
6. มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บข้อมูลทั้งปีการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ
ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
ปิดประชุม เวลา 17.10 น.
นางสาววทินา จันทร์นวล สรุปรายงานการประชุม
สรุปรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่อง ผลการเทียบรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งผลการเทียบรายวิชา 2 รายวิชา
1.3.2 เรื่อง สรุปข้อมูลการดาเนินการการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล จึงได้จัดทาสรุปข้อมูล การดาเนินการการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันพุธ
ที่ 22 มิถนุ ายน 2559 ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 22
เดิม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายปริญญาและพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (จานวน 4 ราย) ดังนี้ ....
แก้ไขเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายปริญญาและพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (จานวน 5 ราย) ดังนี้ .... (เพิ่มชื่อ 1 ท่าน)
2. หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 19 - 23
เดิม 1. เศรษฐกิจฐานวัตกรรมขึ้นกับทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
2. การเรียนการสอน รวมถึงวิจัยควรเน้น stem
3. การพิจารณาศักยภาพที่พึงมีของบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษา ต้องสร้างตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา การจะ
สร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเช่นใดเมื่อจบไปแล้ว ต้องเริ่มที่หลักสูตร ต้องกาหนด Key word ในการสร้างหลักสูตร
แก้ไขเป็น 1. เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
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2. การเรียนการสอน รวมถึงวิจัยควรเน้น STEM
3. การพิจารณาศักยภาพที่พึงมีของบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษา ต้องสร้างตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
การจะสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเช่นใดเมื่อจบไปแล้ว ต้องเริ่มที่หลักสูตร ต้องกาหนด Keyword ในการสร้างหลักสูตร
3. หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 11
เดิม ปิดประชุม เวลา 15.10 น.
แก้ไขเป็น ปิดประชุม เวลา 17.10 น.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้
1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็น ตารา ไม่ควรเปิดช่องทางให้เผยแพร่ในลักษณะของเอกสารเย็บเล่ม
แต่ควรกาหนดให้จัดทาเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ตาราที่เผยแพร่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้กับผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่า
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
พัฒนา ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. .... ที่ประชุมมีมติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 2 ข้อ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนของกลยุทธ์หลักสูตรควรนาหลักการของ SWOT และ
ระบบการประกันคุณภาพต่าง ๆ เข้ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
2. หลักสูตรควรมีเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับการแปลงวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการ
เองได้ต่อไป
3. ควรเสริมความเข้าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยอาจเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
เช่น ผลกระทบจากการผลิตยางพารา ผลกระทบจากการใช้พอลิเมอร์ เป็นต้น เพราะหลักสูตรต้องมีคุณภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วย ดูแลรับผิดชอบคลอบคลุมทั้งเรื่องนวัตกรรมและสังคม
4. โครงสร้างของหลักสูตรยังขาดรายวิชาที่ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
5. แผนการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยเฉพาะภาคเรียนแรก ไม่ควรมีจานวนหน่วยกิตที่มากจนเกินไป
6. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบุเฉพาะที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
7. หมวดที่ 3 ข้อ 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร ระบุการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค หรือไตรภาค
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8. ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรยุบรวมเป็นข้อเดียวกัน
จากเดิม
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้น ปวช. หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
แก้ไขเป็น
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น ปวช . หรื อ เที ย บเท่ า ที่
มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง
9. ภาคผนวก ข ควรปรับเป็นข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
10. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
11. เสนอให้ปรับรายวิชา 1002442 การจัดการของเสียสาหรับอุตสาหกรรมยางจากรายวิชาเลือก ไปเป็นรายวิชาบังคับ
โดยปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาบังคับ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. .... โดยให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.3 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
เพื่อพิจารณา ทีป่ ระชุมมีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ รายวิ ช า 025521 หลั ก การวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ Principle of Software
Engineering ปรับเป็นพหูพจน์ ให้เติม Principles of Software Engineering
2. ข้อ 3.1.4 แผน ข ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปรับแก้จานวนหน่วยกิตรวม จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต
3. ควรเพิ่มรายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
4. ควรเพิ่มแผนการเรียนใน แผน ก แบบ ก1 ซึ่งทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
5. ความแตกต่างในการรับผู้เข้าศึกษาระหว่างหลักสูตรแผน ก และแผน ข
6. ควรปรับคาอธิบายรายวิชา 0215502 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และรายวิชา 0215502 หัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
7. ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
8. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนภาษาอังกฤษ
9. ควรปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กลุ่มวิชาบูรณาการ
10. หลักสูตรควรออกแบบให้มีรายวิชาที่ยืดหยุ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และรองรับความรู้ในอนาคต
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.4 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ เสนอโครงการ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา ทีป่ ระชุมมีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. ข้อ 6 ปีการศึกษาที่เปิดและจานวนนิสิต พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของจานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
2. ข้อ 7.1 ความพร้อมทางด้านบุคลากร พิจารณาปรับและตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ให้มีความถูกต้องและ
เป็นข้อมูลปัจจุบัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.5 เรื่อง การขอยกเว้นหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2559 ตามที่ค ณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การค้ า
สมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2559 แล้วนั้น จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการขอยกเว้นหน่วยกิตสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง ทีป่ ระชุมมีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิ่มหมายเหตุ ข้อมูลปีการศึกษาของหลักสูตรที่สังกัดสถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้นหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวด
วิชาเฉพาะ ของสถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรายวิชา
3000-1502 เศรษฐกิจ
พอเพียง ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 พิจารณาตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของรายวิชา 3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายวิชา 3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง ได้นามาเทียบกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จานวน 2 รายวิชา คือ 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) และรายวิชา 0707243 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
ซึ่งไม่สามารถนามาเทียบได้
3. พิจารณาตรวจสอบรายวิชา 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่นามาเทียบกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 2 รายวิชา คือ 0707242 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
และ 0707243 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) ซึ่งไม่สามารถนามาเทียบได้
4. ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ควรนารายวิชาที่
จานวนหน่วยกิตน้อยกว่ามาเทียบกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ มอบผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้เสนอเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาอีกครั้ง
4.6 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กาหนดให้มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในการนี้ ส่วนงานวิชาการขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรในประเด็นการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
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ประเด็นการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม

คณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
1. อ.ดร.ฉัตร ผลนาค
1. อ.ดร.ฉัตร ผลนาค
2. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
2. อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
3. ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
3. อ.ภรพนา บัวเพชร์
4. ผศ.มารีนา มะหนิ
4. อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
5. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
5. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
1. ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
1. ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
2. ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
2. อ.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
4. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต
4. อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
5. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
1. ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
2. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ
2. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ
3. รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
3. รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
4. อ.ดร.ศุภลักษณ์ อาลอย
4. อ.ดร.ศุภลักษณ์ อาลอย
5. อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5. อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต

เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทนอาจารย์ที่ได้รับอนุมตั ิ
ลาออกจากการปฏิบัติงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ)
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
เพื่อการดูแลบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

มติ ที่ประชุม
เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ในประเด็นการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ รวม 3 หลักสูตรตามเสนอ
มอบผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในตารางสาระการปรับปรุงแก้ไข ใน สมอ.08 เพิม่ เติมข้อมูลคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของ อาจารย์กรกนก อุบลชลเขต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และคุณวุฒิของอาจารย์จตุพร แก้วอ่อน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
4.7 เรื่อง ร่าง คู่มือ แบบฟอร์ม มคอ.2-7 มหาวิทยาลัยทักษิณ ถอนวาระ
4.8 เรื่อง ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ด้วยนายธนากร ทองเลิศ นิสิตสาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์สากล รหัสประจาตัวนิสิต 511051018 ได้ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 หน่วย
กิต ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ซึ่งนายธนา
กร ทองเลิศ ได้ด าเนิ นการลงทะเบี ยนเรียนไปแล้ว 12 หน่วยกิต แต่เนื่ องจากนายธนากร ทองเลิศ มีรายวิชาตกค้ างอีก
1 รายวิชา คือ รายวิชา 0604471 ดุริยนิพนธ์ จานวน 3 หน่วยกิต และจาเป็นจะต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้จบการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จึงประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 3 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต
เป็น 15 หน่วยกิต
ทั้งนี้ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับฯ ให้เสนอสภาวิชาการ
พิจารณาเป็นรายกรณี และแจ้งผลการพิจารณาแก่สภามหาวิทยาลัยทราบ
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุญาตลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ของนายธนากร ทองเลิศ
เป็น 15 หน่วยกิต และแจ้งงานทะเบียนทราบและแจ้งผลการพิจารณาแก่สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
4.9 เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโทเพื่อดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา ไปจนถึง
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ด้วย นางสาวณัฏฐรา อูมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 รหัสประจาตัว
541995011 หลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน จัดทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้ประสบอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เป็นเหตุปอดขวามีลมรั่วร่วมกับกระดูกซี่โครงหัก
กระดูกแขนและไหปลาร้าหัก และต้องเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 24
กุมภาพันธ์ –31 พฤษภาคม 2559 ทาให้ไม่สามารถสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษาได้ทันในภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2558 (นิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติเค้าโครงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 และอยู่ในระหว่างส่ง
เครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา) นิสิตจึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนสภาพนิสิตจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจะได้มี
ระยะเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 อีกหนึ่งภาคเรียนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ แล้วนั้น
จากอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้กระดูกขาขวาของนิสิตยังเชื่อมต่อไม่สนิททาให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินและเส้นประสาทมือ
ขวาและเส้นเอ็นบาดเจ็บอย่างรุนแรง ไม่สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้ โดยแพทย์ได้ลงความเห็นว่าควรได้รับการผ่าตัดย้าย
เส้นประสาทในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และยังไม่สามารถกาหนดระยะเวลาในการรักษา ส่งผลให้นิสิตไม่สามารถดาเนินการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้ทันในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2558 ได้ นิสิตจึงได้ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเพื่อดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา ไปจนถึง
ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาแก่นางสาวณัฏฐรา อูมา เพิ่ม 2 ภาคเรียน จนถึงภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาววทินา จันทร์นวล สรุปรายงานการประชุม
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กินไข่วนั ละฟอง ไม่ตอ้ งไปหาหมอ
คาขวัญที่ว่า "กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ" ของ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อดีตอธิบดีกรมเกษตรและ
กรมประมง ยังคงเป็นคาขวัญที่ใช้ได้ตลอดกาลไม่ว่าจะยุคใด เพราะไข่ไก่มีคุณค่าทางโภชนาการทางด้า น
โปรตีนสูง แถมยังปรุงเป็นเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอัตราการบริโภคไข่ไก่ ในบ้านเรากลับมีปริมาณการบริโภคไม่ถึง 200 ฟองต่อคนต่อปี
ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่นนั้น เขาทานกันปีละไม่ต่ากว่า 300 ฟอง ต่อคน สาเหตุส่าคัญ
อาจเกิดจากการที่หลายคนยังคงกังวลว่า การกินไข่ไก่วันละฟองหรือหลายฟองนั้นจะก่อผลร้ายต่อสุขภาพ เช่น
ระดับคอเลสเตอรอลสูง หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงท่าให้เกิดโรคหัวใจ แต่เชื่อว่าหลังจากได้อ่านข้อมูลดีๆ จากงานวิจัยชิ้นนี้
แล้ว หลายคนอาจเปลี่ยนใจหันมาซื้อไข่ไก่ กินกันอย่างแน่นอน
จากงานวิจั ยของมหาวิทยาลั ยฮาร์ วาร์ด โดย Harvard Nurse's Health Study and the Health Professionals
Follow Up Study ได้ทดลองในกลุ่มตัวอย่าง 100,000 คน กินไข่ไก่วันละ 1 ฟอง พบว่า การกินไข่ไก่ไม่ได้ท่าให้
ระดับคอเลสเตอรอลสูง หรือหลอดเลือดอุดตัน และไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ แต่โรคดังกล่าวกลับ
เกิด จากการกิน อาหารที่มี ไขมั น สู งอย่า งเช่น นม เนย แถมยังพบอี กว่ า ไข่ ไ ก่ ยั ง อุดมไปด้ว ยสารอาหารที่ เ ป็ น
ประโยชน์มากมาย อาทิ สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่รู้จักกันดีในเรื่องช่วยชะลอความแก่ รวมทั้งวิตามินบีที่ช่วย
เรื่องของกล้ามเนื้อ ป้องกันโรคเหน็บชา และไขมันไม่อิ่มตัว ที่ช่วยลดผลกระทบจากคอเลสเตอรอล
เช่นเดียวกับสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (American Heart Association หรือ AHA) ที่นักวิจัยพบภายหลัง
ว่าการกินไข่ไก่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงได้ออกมาแนะน่าใหม่ว่า "กินไข่ที่ไม่เกินอาทิตย์ละ 3 ฟอง" เป็น "สามารถ
กินได้วันละไม่เกิน 1 ฟอง"
ที่ส่าคัญไข่ไก่ฟองเล็ก ๆ โดยเฉพาะในส่วนของไข่แดงจะมีโคลีน (Choline) มากที่สุด ซึ่งโคลีนเป็นสารอาหารที่
จาเป็นต่อการสร้างเซลล์สมอง ที่เริ่มตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์จนกระทั่งสิ้นอายุขัย และยังท่าหน้าที่เป็นสารสื่อ
น่ า ประสาทช่ ว ยให้ ก ารท่ า งานของสมองเป็ น ไปได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ และยัง มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพความจ่ า
โดยเฉพาะช่วยชะลอการสูญเสียความทรงจ่าในผู้สูงอายุที่เป็นสาเหตุ ส่าคัญของ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) พร้อม
ทั้งยังช่วยเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ของคนและสัตว์หลายชนิด เพราะฉะนั้นโคลีนจึงเป็นสารอาหารที่จ่าเป็น
ของคนทุกเพศทุกวัย
ด้วยประโยชน์ที่มากมายของ "ไข่ไก่" หลายฝ่ายจึงออกมากระตุ้นให้ ผู้บริโภคทานไข่
ไก่กันวันละฟอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น วันนี้ ค่าขวัญที่ว่า
"กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ" จึงเป็นค่าขวัญที่ยังใช้ได้ แล้วคุณล่ะ "

วันนี้ ทานไข่แล้วหรือยัง"
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