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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2560
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉตั ร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ....รักษาการแทน)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
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. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
15. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
16. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
17. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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19. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
20. นางสาววทินา จันทร์นวล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล....รักษาการแทน)

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
6. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
7. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
เริม่ ประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 เรือ่ ง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่กรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กษียณอายุ
ราชการ ปี 2560
ด้วยในปี 2560 มีกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เกษียณอายุราชการ รวม 3 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
3. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงได้จัดมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 เรือ่ ง แสดงความยินดีแด่ท่านอธิการ
ด้วยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็น
อธิการบดี ขณะนี้ รอโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 8/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
ผลการดําเนินงาน
1 วาระที่ 3.1 เรื่อง ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 7 ข้อ
2. เตรียมเสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
มติ ที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
1. เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา สภามหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบ 2560
พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป
2. มอบสาขาวิชาหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยและฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เรื่องสัดส่วนอาจารย์
ผู้สอนต่อจํานวนนิสิต วิเคราะห์จํานวนรับนิสิตและอัตรากําลัง
2 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2. เตรียมนําเข้าที่ประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ในเดือนตุลาคม 2560
3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลงาน
ต่อไป
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
3 วาระที่ 4.2 เรื่อง ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 14 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดย
มอบผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
4 วาระที่ 4.3 ขอปิดหลักสูตร (1 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบข้ อ มู ล ในตารางจํ า นวนนิ สิ ต ระหว่ า งจํ า นวนรับ เข้ า
จํานวนพ้นสภาพ จํานวนที่จบการศึกษา และจํานวนคงเหลือ
2. ตรวจสอบจํานวนนิสิตคงเหลือในหลักสูตรรวมทั้งหมด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนดําเนินการต่อไป
5 วาระที่ 5.2 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 4 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยมอบผู้รับผิดชอบ
พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการต่อไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมเสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม
2560
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมเสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม
2560
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตร และ
ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมเสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม
2560

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 เรื่ อ ง การสรรหากรรมการสภาวิ ช าการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายในแทนผู้ ที่ พ้ น จาก
ตําแหน่ง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งที่ 21/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม 25 คน ดังนี้
1. ประธานสภาวิชาการ คือ อธิการบดี
2. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง จํานวน 4 คน
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 8 คน
2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 8 คน
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3. กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
4. ผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 3 คน
ด้วยในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 2 คน พ้นจากตําแหน่ง
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงไม่ได้เป็นคณาจารย์ประจําแล้ว ทําให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 5(2) ย่อหน้าที่
2 ซึ่งกําหนดให้
“กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายในจํ านวนไม่ เกิน แปดคน ซึ่ ง สรรหาจากคณาจารย์ป ระจํ าที่มีตํ าแหน่ ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน
ไม่เกินสี่คน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวนไม่เกินสี่คน”
ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 5(2) ย่อหน้าที่ 5 ได้กําหนดให้
“การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูงกําหนด”
จากการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่
17 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณา วาระที่ 4.2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ นั้น ที่ประชุมมีมติ
“เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ของสภาวิชาการ ดังนี้
- การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง ให้เสนอรายชื่อโดยอิสระ (Free Vote) เพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติส่วนบุคคลและภาระหน้าที่
ในการกํากับดูแลส่วนงาน
- การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายชื่อจํานวนไม่เกิน 4 คน โดย
ไม่ซ้ําคณะทั้ง 2 กลุ่มสาขา
- การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายชื่อจํานวนไม่เกิน 4 คน
โดยไม่ซ้ําสาขาวิชา และแนบประวัติเบื้องต้นที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ และผลงานที่โดดเด่นประกอบการพิจารณา”
ตามคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ที่ 21/2558 ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2558 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวม 8 คน ดังนี้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน
ชื่อ – สกุล
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
เทคโนโลยี และกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
จํานวนไม่เกินสี่คน

ส่วนงานวิชาการทีส่ งั กัด
คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ชื่อ – สกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ 5. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
สังคมศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
จํานวนไม่เกินสี่คน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

ส่วนงานวิชาการทีส่ งั กัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ด้ วยกรรมการลํ าดั บที่ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.นิ คม ชูศิริ สั งกั ดคณะวิ ท ยาศาสตร์ และลํา ดับที่ 5
รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2560 นี้
จึงต้องสรรหา กรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง โดยให้ส่วนงานวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในของสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ
1. กลุ่มสาขา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์และ
ภายใน
เทคโนโลยี และกลุ่ม
(ทั้งหมดไม่เกิน สาขาวิทยาศาสตร์
8 คน)
สุขภาพ

2. กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักเกณฑ์
คณาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และมีตําแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขึ้นไป

วิธกี ารสรรหา
ให้คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
เสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา ซึ่ง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะ
พยาบาลศาสตร์ จํานวน 1 คน
(เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ 4 คนไม่
ควรมาจากส่วนงานวิชาการเดียวกัน
ให้คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
คณาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะ
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
และมีตําแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
และวิทยาลัยนานาชาติ เสนอชื่อ
ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา ซึ่งสังกัด
ขึ้นไป
คณะศึกษาศาสตร์
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กรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ

หลักเกณฑ์

วิธกี ารสรรหา
หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะ
นิติศาสตร์หรือวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา หรือวิทยาลัย
นานาชาติ จํานวน 1 คน (เนื่องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ 4 คนไม่ควรมาจาก
ส่วนงานวิชาการเดียวกัน)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ประชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 1 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. การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 4 และข้อ 5
2. ให้เพิ่มชื่อผูแ้ ต่งในเล่มงานวิจยั โดยให้ระบุชอื่ ของผูร้ ว่ มวิจยั ด้วย ก่อนดําเนินการต่อไป
4.2 เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดให้ส่วนงานวิชาการ (คณะ) มีโครงสร้างการบริหารในลักษณะ
ไม่แบ่งหน่วยงานภายใน แต่ให้มีการตั้งสาขาวิชาซึ่งไม่ถือเป็นหน่วยงานภายในทําหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ
ประสานงานการดําเนินการของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ภายหลังจากที่มีการยุบภาควิชา ในปี พ.ศ. 2552
ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ปฏิบัติงานอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต่อมาจึงได้ตั้ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน เป็นสาขาวิชาที่ 7 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 5/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เป็นส่วนปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่วิทยาเขตสงขลา โดยมีภารกิจ
หลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0207151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต เฉพาะที่
วิทยาเขตสงขลา และประสานงานทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
5 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร กศ.บ.คณิ ต ศาสตร์ กศ.บ.วิ ท ยาศาสตร์ -เคมี กศ.บ.วิ ท ยาศาสตร์ -ชี ว วิ ท ยา
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และ กศ.ม.เคมี
ต่ อ มาได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด การภายในของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ให้สาขาวิชาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รจํ า นวน
5 หลักสูตร โดยตัดโอนหลักสูตรที่เคยสังกัดกับสาขาวิชาที่วิทยาเขตพัทลุง ไปสังกัดกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้ แก่ ระดั บปริ ญญาตรี 3 หลั กสูตร คือ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี กศ.บ.วิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ กศ.ม.เคมี และ วท.ม.
วิทยาศาสตรศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0000151 เฉพาะที่วิทยาเขต
สงขลา (ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกรายวิชา 0000151 เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นภารกิจของฝ่ายวิชาการ)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน จึงขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องงานที่ปฏิบัติอยู่จริง ดังนี้
ชื่อเดิม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เปลี่ยนเป็น
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้ง ที่
5/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
มติ ที่ประชุมเห็นว่าชื่อสาขาวิชาที่จะเปลี่ยนใหม่ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน มอบคณะวิทยาศาสตร์
ทบทวนอีกครั้ง เพื่อพิจารณาชื่อที่สอดคล้อง เหมาะสมกับภาระงาน
4.3 เรื่อง จํานวนชั่วโมงของหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายและการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2560 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
6 กันยายน 2560 วาระที่ 4.1 เรื่อง การเทียบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้มีมติ
1. หลั ก สู ต รพั ฒ นานิ สิ ต นอกชั้ น เรี ย น จํ า นวน 100 ชั่ ว โมง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดแล้ ว มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน จํานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ : พัฒนาทักษะชีวิต
1. เสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
2. คิดเก่ง...จําดี
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต

24
14
4
6

ข้อเสนอแนะ ก.นโยบายฯ
จํานวนชั่วโมงที่
จํานวน
เทียบได้กบั
การกําหนดรายละเอียดหลักสูตร ชัว่ โมง
หลักสูตรหมวดวิชา
นอกชัน้ เรียน
ศึกษาทัว่ ไป
18
6
14
1. เห็นชอบ
4
2. เห็นชอบ
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
6
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต
หรือชมรมวิชาการที่ตั้งขึ้นโดย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ชมรม
ดนตรี

10
หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน จํานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ : จิตสํานึกทางปัญญา
1. EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
2. TSU DO D : สร้างสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม
หัวข้อ : อาเซียนศึกษา
1. เรียนรูภ้ าษาอาเซียน
2. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

20
4
4

หัวข้อ : พัฒนาคุณธรรมและวินัย
1. วินัยวัยนิสิต
2. ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ

16
4
4
8

หัวข้อ : ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ICT กับการรู้สารสนเทศ 1
2. ICT กับการรู้สารสนเทศ 2
3. นิสิตกับการประกันคุณภาพ
เรียน
4. นิสิตกับการประกันคุณภาพงาน
5. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ

18
4
4
2

12

22
12
10

4
4

ข้อเสนอแนะ ก.นโยบายฯ
จํานวนชั่วโมงที่
จํานวน
เทียบได้กบั
การกําหนดรายละเอียดหลักสูตร ชัว่ โมง
หลักสูตรหมวดวิชา
นอกชัน้ เรียน
ศึกษาทัว่ ไป
8
12
4
1. เห็นชอบ
4
2. เห็นชอบ
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
12
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม หรือชมรมวิชาการที่ตั้งขึ้นโดย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
12
10
12
1. เห็นชอบ
2. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการเข้า
10
ร่วมกิจกรรมนานาชาติ
4
12
4
1. เห็นชอบ
2. เห็นชอบ
4
3. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
8
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม หรือชมรมวิชาการที่ตั้งขึ้นโดย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
8
10
1. เห็นชอบ
4
4
2. เห็นชอบ
3. ตัดออก
-

4. ตัดออก
5. เรียนรู้และรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล (เพิ่ม)
6. กิจกรรมอิสระของคณะ/ชมรม/
องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ

6
4

11
หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน จํานวน
ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงที่
เทียบได้กบั
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

ข้อเสนอแนะ ก.นโยบายฯ
การกําหนดรายละเอียดหลักสูตร
นอกชัน้ เรียน

จํานวน
ชั่วโมง

ที่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม หรือชมรมวิชาการที่ตั้งขึ้น
โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รวม

100

50

50

2. มอบฝ่ายกิจการนิสิตทั้งสองวิทยาเขต ดําเนินการออกแบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนภายใต้
จํานวน 50 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะดําเนินการภายใต้ข้อเสนอแนะข้างต้น หรือออกแบบใหม่ตามความเหมาะสม โดยใน
ส่วนของการจัดกิจกรรมอิสระ ไม่ควรเน้นกิจกรรมที่เป็นการเข้าชั้นเรียนในลักษณะการบรรยาย ทั้งนี้ ให้มีผล
บังคับใช้กับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
3. มอบฝ่ายบริ ห ารกลางและทรั พยากรบุคคลกํ าหนดหลัก เกณฑ์ การคิ ดภาระงานให้ กั บอาจารย์ ที่
สามารถตั้งชมรมวิชาการ เพื่อจูงใจให้อาจารย์ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8
การพ้นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา ข้อ 37.2.9 นิสิตต้องได้รับ
วุฒิบัต รการเข้า ร่ว มหลักสู ตรการพั ฒนานิสิ ตที่ มหาวิ ท ยาลั ยจัด ขึ้ น โดยมีจํ านวนชั่ วโมงทุ กหลัก สูตรรวมกั น
ไม่น้อยกว่าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
ในการนี้ ฝ่ า ยวิ ช าการขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนชั่ ว โมงของหลั ก สู ต รพั ฒ นานิ สิ ต นอก
ชั้นเรียนจากจํานวน 100 ชั่วโมง คงเหลือจํานวน 50 ชั่วโมง และขอให้มีผลบังคับใช้สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. เนื้อหาหลักสูตรควรเป็นการ DIY ประยุกต์ทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง การดูแลรักษา ซ่อมแซมเบื้องต้น
ตอบโจทย์การใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเอง
2. การจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงได้
3. ข้อมูลกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ผ่านมามีผลเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับเป้าหมายของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน
4. ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยควรนํามาเชื่อมโยงในกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้แก่นิสิต
5. ไม่ ค วรเน้ นการฟัง การบรรยาย อาจเชิ ญวิ ทยากรมาบรรยายเล็ ก น้อ ยได้แ ต่ค วรเน้ น ให้ นิสิ ตทํ า
กิจกรรม
มติ ที่ประชุมเห็นควรให้ผรู้ บั ผิดชอบไปจัดทําเนื้อหาหลักสูตรทีร่ ะบุรายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ
ระยะเวลา และจํานวนชัว่ โมง ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครัง้

12
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560
2560

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนตุลาคม 2560 ตรงกับวันพุธที่ 25 ตุลาคม 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
10/2560 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

