รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 8/2560
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
7. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
8. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
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
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
15. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
17. นางสาววทินา จันทร์นวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

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

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
7. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล....ปฏิบัติหน้าที่แทน)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม ขุนเอียด
9. อาจารย์เกรียงไกร บรรจงเมือง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
11. อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
12. อาจารย์วรรณภรณ์ บริพันธ์
13. อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
14. อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร สังข์ทอง
18. อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
19. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 เรือ่ งแจ้งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก และคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบที่ 4 นั้น การประเมินคุณภาพ
ภายนอกซึ่งได้ดําเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งต่อไปเป็นรอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้ชะลอการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ทั้งนี้ สมศ. จะเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เดือนกันยายน 2560 ในกลุ่มสถานศึกษาที่สมัครใจ
รับการประเมิน จํานวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย จํานวน 10 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20 แห่ง
อาชีวศึกษา จํานวน 6 แห่ง และอุดมศึกษา จํานวน 5 แห่ง เพื่อเป็นการทดลองกรอบมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 ก่อนมีการประกาศใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่ส ภาวิชาการได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ มี มติ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะเพื่อการดํา เนินการนั้ น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 3.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560

4
ลําดับที่

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ

2

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (4 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตร พท.บ.การแพทย์แผนไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 8 ข้อ
มติ ที่ประชุมมอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ โดยต้องดําเนินการให้มีผู้วิพากษ์หลักสูตรครบถ้วนตรง
ตามสาขาวิชา ก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.3 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 2 ข้อ
มติ ที่ป ระชุ มเห็นชอบโดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับ แก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตร บธ.บ.การตลาด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 8 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.5 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 5 ข้อ
มติ ที่ป ระชุ มเห็นชอบโดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับ แก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
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ผลการดําเนินงาน
3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน
ต่อไป
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
2. ผู้รับผิดชอบเตรียมดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะวิทยาศาสตร์
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ

5
ลําดับที่
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เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
วาระที่ 4.6 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 6 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.7 เรือ่ ง ขอขยายเวลาการศึกษา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาการศึกษาของนางสาวอุไรวรรณ
สิทธิชัย นิสิตระดับปริญญาโทเพื่อดําเนินการจัดทําและสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์ไปอีก 6 เดือน จากเดิมต้องสําเร็จการศึกษา
ภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นจะต้องสําเร็จการศึกษาภายใน
วันที่ 6 มกราคม 2561
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.8 เรือ่ ง ขออนุมัตยิ บุ สาขาวิชาการจัดการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมอนุมัติยุบสาขาวิชาการจัดการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.9 เรื่อง ขอปิดหลักสูตร (3 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.10 เรือ่ ง ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโท (2 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกหลักสูตรวิชาโท 2 หลักสูตร คือ

ผลการดําเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่คณะศึกษาศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60

1. แจ้งมติแก่วิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนาและฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคลเตรียมจัดทําประกาศ
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60

แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
งานทะเบียนทราบ

6
ลําดับที่

12

13

14

15

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1. วิชาโทสังคมวิทยา สังกัดหลักสูตร ศศ.บ.การบริหารและ
พัฒนาชุมชน
2. วิชาโทประวัติศาสตร์ สังกัดหลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาทบทวนมติการให้ยุบรวมหลักสูตร วท.บ.
(เคมี) และ วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 15 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอทบทวนมติตามเสนอ ให้คงไว้ทั้ง 2
หลักสูตร คือ วท.บ.เคมี และ วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องมี
กระบวนการติดตามดูแล ดังนี้
1. การสํารวจความต้องการของผู้เรียน
2. กลไกการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร
3. กระบวนการติดตามผล
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.3 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 4 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.4 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 7 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.5 เรือ่ ง ขอลงทะเบียนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ทกี่ ําหนด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. เห็ น ชอบการขออนุ ญ าตให้ นิ สิ ต หลั ก สู ต รแพทย์ แ ผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 รุ่นปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวนหน่วยกิต
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด จากไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และคณะ
วิทยาศาสตร์

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะวิทยาศาสตร์
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
คณะวิทยาศาสตร์
2. เสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60
1. แจ้งมติแก่คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา เพื่อคณะประสานนิสิต
ดําเนินการ
2. แจ้งมติแก่งานทะเบียนเพื่อ
ดําเนินการให้แก่นิสิต
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ลําดับที่

16

เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
เป็น 23 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
2. กรณีขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้
เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และแจ้งสภาวิชาการทราบ
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการ
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. เห็นชอบอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 6 คน ตามเสนอ
2. หากเป็นกรณีเร่งด่วนให้เสนออธิการบดีอนุมัติและแจ้งสภา
วิชาการทราบ

ผลการดําเนินงาน

1. แจ้งมติแก่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และงานทะเบียน
2. งานทะเบียนดําเนินการเรื่องสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาทั้ง 6 คน

1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า ได้ เ สนอ ร่ า ง หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าจากแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 มีจํานวนหน่วยกิตรวม
22 หน่วยกิต ซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะ
2. เสนอให้มีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อจํานวนนิสิต เช่น การเพิ่มจํานวนอาจารย์
ผู้สอน การควบคุมจํานวนรับนิสิต
3. มคอ.2 หน้า 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา ที่ระบุ “รับเฉพาะนักเรียนไทย” เห็นควรเปิดกว้างสําหรับ
นักเรียนต่างชาติด้วย โดยให้ระบุเพิ่มเป็น “รับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้ดี”
4. มคอ.2 หน้า 16 รายวิชา 0505463 ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
เดิม
Internship in ThaiPharmacy
แก้ไขเป็น Internship in Thai Pharmacy
5. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานของอาจารย์ ควรระบุว่าอาจารย์มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยใดบ้าง
6. มคอ.2 หน้า 5 ข้อ 13.1.3 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 9 หน่วยกิต หรือ
6 หน่วยกิต
7. รายวิชา 0505319 ไทยเมดิคัลสปา Thai Medical Spa ตรวจสอบชื่อภาษาไทยว่ามีคําแปลเป็น
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใช้คําทับศัพท์หรือไม่
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบ ร่าง หลัก สูตรการแพทย์แ ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แ ผนไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป
2. มอบสาขาวิช าหารื อ ร่ ว มกับ รองอธิก ารบดี ฝ่า ยวิช าการและวิ จัย และฝ่ า ยบริ ห ารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เรื่องสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อจํานวนนิสิต วิเคราะห์จํานวนรับนิสิตและอัตรากําลัง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 2 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 ภาระงานขั้นต่ํา
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. การขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าสถิ ติ
คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5
2. การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็น
ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5
4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ เ สนอ ร่ า ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ประกอบการและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรต้องรองรับทิศทางของธุรกิจที่ไม่ต้องพึ่งพาคนโดยตรง เช่น การใช้เครื่องกล Robot IT
Technology Artificial Intelligence (AI) หรือช่องทางการซื้อขายผ่าน Social เป็นต้น
2. ให้ความสําคัญกับการสร้างนวัตกรรมจากการประกอบการจริง การนําองค์ความรู้มาเข้าสู่การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
3. รายวิชา 0708113 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ Computer Programming in Business
ควรปรับเป็น Computer Program in Business เนื่องจากชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับ
ชื่อภาษาไทย เป็นการเรียนรู้โปรแกรมไม่ได้เป็นการเขียนโปรแกรม
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4. นําเสนอกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต การพัฒนาทางธุรกิจ
5. รายวิชา 0708322 การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม Small and Medium Business
Management
คําอธิบายรายวิชา เดิม
...ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม...
ควรแก้ไขเป็น ...ประเภทของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม...
6. ควรแทรกเนื้อหาวิชาในเรื่องใหม่ ๆ ในวงธุรกิจ เช่น สกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin) การชําระเงินใน
รูปแบบเหรียญ การใช้แต้มสะสม หรือ ช่องทางการชําระเงินต่าง ๆ เป็นต้น
7. ควรมีการกําหนดรายวิชาที่สามารถนําเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสถานการณ์มาจัดการเรียนรู้ได้
8. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
เดิม ข้าราชการของภาครัฐ
แก้ไขเป็น ข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ
9. รายวิชา 0708211 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
คําอธิบายรายวิชา เริ่มต้นด้วยคําว่า ภาษาอังกฤษ ควรมีคําเริ่มต้นก่อน
เดิม
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ คําศัพท์ สํานวนที่ใช้ในธุรกิจ...
อาจแก้ไขเป็น ความรู้ความเข้าใจ คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ...
10. หน้า 9 ควรระบุข้อ 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
11. หน้า 28 รายวิชา 0708344 ระเบีย บวิธีวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ คํา อธิบาย
รายวิชายังขาดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
12. หน้า 30 รายวิชา 0708411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้องมีการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการก่อน
นําไปปฏิบัติการประเมิน ควรปรับเป็น
เดิม ...การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติการ
ประเมิน...
แก้ไขเป็น...การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การแปลงกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติการประเมิน...
13. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของภาคผนวก ข ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์
หน้า 68 การพิมพ์วุฒิการศึกษาและสถาบันที่จบ
หน้า 74 ตําแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
14. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การจัดหน้า ให้ถูกต้อง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดําเนินการต่อไป
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4.3 เรื่อง ขอปิดหลักสูตร (1 หลักสูตร)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอขอปิดหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และนิสิตทีส่ ําเร็จ
การศึกษาไม่เป็นตามแผนการเรียนของหลักสูตร
ทั้งเพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรมีคุณภาพสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดการศึกษาให้กับนิสิตที่ยัง
ค้างอยู่และในระหว่างรอนิสิตสําเร็จการศึกษานั้นขอใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอื่น ที่
อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
จํานวนนิสิต
จํานวนนิสติ
ปีการศึกษา

2555
2556
2557
2558
2559
2560

จํานวนรับ
ตามแผน(คน)

รับเข้า(คน)

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
10
10
1
4
10
10
2
4
10
10
3
6
10
10
0
2
10
10
3
4
งดรับนิสิต
รวมนิสติ คงเหลือในหลักสูตร

พ้น
สภาพ
(คน)

จบ
การศึกษา
(คน)

คงเหลือ
(คน)

3
2
3
1
2

2
2
2
0
-

0
2
4
1
5
12 คน

เรือ่ งทีเ่ สนอได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
มีมติเห็นชอบให้มีการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 แบบมี
เงื่อนไข โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลตามรายละเอียดในบันทึกดังแนบ
2. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้มีการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 แบบมีเงื่อนไข จนกว่า
นิสิตคนสุดท้ายในหลักสูตรสําเร็จการศึกษา
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบข้ อ มู ล ในตารางจํ า นวนนิ สิ ต ระหว่ า งจํ า นวนรั บ เข้ า จํ า นวนพ้ น สภาพ จํ า นวนที่ จ บ
การศึกษา และจํานวนคงเหลือ
2. ตรวจสอบจํานวนนิสิตคงเหลือในหลักสูตรรวมทั้งหมด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง ก่อนดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560
2560

ในวันพุธที่ 27 กันยายน

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนกันยายน 2560 ตรงกับวันพุธที่ 27 กันยายน 2560
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
9/2560 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... ต่อทีป่ ระชุมพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรควรเน้นเรื่องการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิชาชีพทางคณิตศาสตร์
2. หน้า 18 กลุ่มรายวิชาการประกันภัย รายวิชา 0219341 การประกันชีวิตและสุขภาพ เห็นควร
ปรับชื่อรายวิชาเพื่อความชัดเจน เป็น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3. หน้า 33 รายวิชา 0202371 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ มีข้อสังเกตว่ามีการใช้โปรแกรมในการ
จัดการเรียนการสอนหรือไม่
4. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การจัดหน้า ให้ถูกต้อง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ต่อไป
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ปิดประชุชม เวลา 15.155 น.
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ผู้ตรวจบันทึกรายงานการรประชุม

(รอองศาสตราจารยย์เกษม อัศวตตรีรัตนกุล)
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