รายงานการประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
…………………………………
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (รักษาการแทนอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
10. อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/
ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
11. อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์/
แทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ/แทนคณบดีสานักวิชาการจัดการ)
13. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
14. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
17. อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ/
แทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
20. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
25. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
26. อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
27. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
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28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
29. อาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
30. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการต่างประเทศ/ เลขานุการ
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
3. อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร (ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
6. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
11. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
13. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
14. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง (อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
4. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล (อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
8. อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
9. อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
10. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
11. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
12. นายอวยพร เรืองศรี (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)
13. นางสาวสุรัตนา ชูเชียร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่)
14. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
15. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
16. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
17. นายนันทวัฒน์ ฟองมณี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
18. นางสาวปริมประภา เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. คณบดี ทุ ก ส านั ก วิช าต้ อ งมี แ นวทางที่ ชั ด เจนในการปฏิ รูป ระบบการจั ด การเรี ย น
การสอน เพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบการเรี ย นการสอนทั้ ง กระบวนการ
การสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ นั ก ศึกษาอยากเรียนรู้ การให้ ค วามส าคัญ กับ กลไกที่ เสริมสร้างให้ เกิด กระบวน
การเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ม ากยิ่ งขึ้ น โดยเน้ น การใช้
กระบวนการกลุ่มขนาดเล็ก หรือ Tutorial class ทั้งนีต้ ้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การสร้ างอาคารเรี ย นรวมขนาด 4 ชั้ น 2,400 ที่ นั่ ง เพิ่ ม เติ ม จ านวน 1 หลั ง
ในเดือนตุลาคม 2560 โดยจัดทาเป็นห้องขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 3 ชั้น และทาเป็ นห้องขนาดใหญ่จานวน
1 ชั้น ทั้งนี้จะต้องดาเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ในปีการศึกษา 2562
2) การปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารสถาปัตยกรรมเป็นพื้นคอนกรีต และ
จัดทาเป็นที่นั่งพักสาหรับนักศึกษา ส่วนชั้นบนจะทาเป็นห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 20 ห้อง และขนาด
60 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ศาลจาลอง จานวน 1 ห้อง คลินิกกฎหมาย จานวน 1 ห้อง ขณะนี้กาลังเร่งดาเนินการ
ในส่วนของการออกแบบ ซึ่งจะพยายามให้สามารถเปิดใช้ได้ทันในภาคการศึกษาที่ 1/2560
3) การเพิ่มอัตรากาลังและทรัพยากรต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4) การย้ ายห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 8
ไปอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
5) การจัดตั้งสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัย
นานาชาติ
3. ขอให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรที่จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2560
ระบุข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 หัวข้อภาษาที่ใช้ เป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
4. หลั ก สู ต รที่ ไม่ มี ส ภาวิ ช าชี พ รั บ รองคุ ณ ภาพ ขอให้ ร ะบุ ใน มคอ.2 ให้ ชั ด เจนถึ ง
กระบวนการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) ทั้งนี้สาหรับนักศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบ มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองคุณภาพให้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2559
สรุปเรื่อง
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธ
ที่ 28 ธั น วาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งโมคลาน ชั้ น 2 อาคารบริห าร มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
และห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารั บรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาข้อมูลการดาเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่
12/2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
1. หน้าที่ 7 จาก 28 สรุปเรื่องและมติที่ประชุมวาระที่ 4.4
จากเดิม “อาจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์”
แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์”
2. หน้า 27 จาก 28 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ขอให้เพิ่มเติมข้อความ “ขอให้หลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรที่จ ะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2560 ระบุข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) หมวดที่ 1 หัวข้อภาษาที่ใช้ เป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
มติที่ประชุม
12/2559

หลั ง จากแก้ ไ ขแล้ ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการครั้ ง ที่

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เติมเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ต่อท้ายคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ปรับแก้ข้อมูลรายวิชาให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
และหลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาและจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
4. ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อนในแต่ละกลุ่มวิชาให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบรูปแบบ/หัวข้อของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
6. ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความใน มคอ.2 และ มคอ.02 อย่างละเอียดอีกครั้ง
2. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วน
3. ส านั กวิช าที่รับ นั กเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ ย 2.50 – 2.74 เข้าเรียนในแต่ล ะหลั กสู ตร
ขอให้จัดทามาตรการพิเศษเพิ่มเติมในการดูแลนักศึกษา เพื่อลดภาวะการตกออกกลางคันของนักศึกษา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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4. ควรระบุข้อมูลตารางเทียบเคียงรายวิชาระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและ
หลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการใน มคอ.2 ให้ชัดเจน
5. ควรจัดทาโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 โครงสร้างแยกกันระหว่างหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ
6. ควรขยายความให้ ชัดเจนว่าผู้ ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสู ตรปริญ ญาตรีก้าวหน้าทาง
วิช าการและประสงค์ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาโท สามารถสมั ค รเรีย นต่ อ ปริ ญ ญาโทได้ โดยสามารถ
เทียบเคียงรายวิชาใดให้เป็นรายวิชาของระดับปริญญาโท และต้องทาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมจานวนกี่หน่วยกิตจึง
จะสาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ข อให้ ส านั ก วิ ช าสหเวชศาสตร์ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.2

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เติมเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ต่อท้ายคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
3. ตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมบัณฑิตศึกษาใน
หมวดที่ 7 ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.3

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิช าสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วัน ที่ 29
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เติมเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ต่อท้ายคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
3. ตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมบัณฑิตศึกษาใน
หมวดที่ 7 ให้ถูกต้อง
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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การพิจารณา
สานักวิชาที่มีห ลักสูตรระดับปริญญาเอก ขอให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็น
ประธานสอบวิทยานิ พนธ์ และทาบทามไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเป็นบุคคลภายนอก และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.4

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานข้อ 13 ในหมวดที่ 7 ให้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลัง
ศึกษาในหมวดที่ 5 ให้ถูกต้อง
3. ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ
4. กาหนดการทดสอบความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit Exam)
5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ
6. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
7. ตรวจสอบรูปแบบ/หัวข้อของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
8. ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอนามั ย
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.5

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11
มกราคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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1. ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ
2. กาหนดการทดสอบความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit Exam)
3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับต่างประเทศ
4. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
5. ตรวจสอบรูปแบบ/หัวข้อของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
6. ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
การพิจารณา
ขอให้ปรับแก้ข้อมูลในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หัวข้อการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร จากเดิม “การสอบออก (Exit Exam) การสอบวัดระดับความรู้” แก้ไขเป็น “การสอบประมวล
ความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam)”
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ งนี้ ข อให้ ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ก้ ไ ข
รายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.6

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลั กสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ ว และได้ผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อรายวิชาเลือกให้ชัดเจน
3. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและตรงกัน
4. ตรวจสอบรูปแบบ/หัวข้อของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5. ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความใน มคอ.2 และ มคอ.02 อย่างละเอียดอีกครั้ง
2. ขอให้ปรับลดจานวนหน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรให้ มีความเหมาะสมและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. ขอให้ระบุภาษาที่ใช้เป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
4. ขอให้คิดหามาตรการในการควบคุม กากับดูแล รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานัก วิชาสาธารณสุขศาสตร์ แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.7

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดทา (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณ ฑ์ (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 วันที่
16 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง หากคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ขอให้จัดทาแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน
2. ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละรายวิช า
ให้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถูกต้อง
4. ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบการเขียนคาอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ระบุภาษาที่ใช้เป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
2. เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล การสอบประมวลความรู้ ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา (Comprehensive

Exam) ให้ชัดเจน
3. ปรั บ แก้ ข้ อมู ล ในหมวดที่ 3 การเที ยบเคี ยงหน่ ว ยกิ ต ในระบบทวิ ภ าค โดยให้ ระบุ
รายละเอียดเกี่ ยวกับ หลั กเกณฑ์ การก าหนดหน่ วยกิตแต่ล ะรายวิชาในระบบไตรภาคให้ ชั ดเจน ทั้ งนี้ ขอให้
ส่วนส่งเสริมวิชาการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
และแจ้งให้ทุกหลักสูตรทราบเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้
ขอให้สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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วาระที่ 4.8

รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 12
มกราคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. พิจารณาจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร
2. ค้นหาและสร้างจุดเด่นของหลักสูตรโดยเปรียบเทียบหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาอื่น
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดการเรียนการสอน
แบบ Tutorial พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit Exam) เป็นต้น
4. พิจารณาการเปิดรายวิชาโท
5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ
6. ให้ความสาคัญกับการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Learning) โดยให้ระบุ
อยู่ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.3)
7. หากพบว่ามี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร สามารถด าเนิ น การได้ ก่ อ นครบ
ระยะเวลา 5 ปี ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การพิจารณา
ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรั พยากรหาวิธีการในการประชาสัมพันธ์จุดแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดให้นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนมากขึ้น
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 4.9

รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม
2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. พิจารณาจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร
2. ค้นหาและสร้างจุดเด่นของหลักสูตรโดยเปรียบเทียบหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาอื่น
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดการเรียนการสอน
แบบ Tutorial พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit Exam) เป็นต้น
4. พิจารณาการเปิดรายวิชาโท
5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ
6. ให้ความสาคัญกับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Learning) โดยให้ระบุ
อยู่ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.3)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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7. หากพบว่ามี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร สามารถด าเนิ น การได้ ก่ อ นครบ
ระยะเวลา 5 ปี ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การพิจารณา
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ ควรประสานความร่วมมือกับ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์
ในการเชื่อมโยงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่มีความคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับทั้งสองหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 4.10

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ได้ จั ด ท ารายงานการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการเปิ ด
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดงเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 และ
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560
การพิจารณา

ขอให้จัดเตรียมเรื่องแผนอัตรากาลังให้พร้อมและมีความเหมาะสมกับการเปิดหลักสูตร

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต
สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
วาระที่ 4.11
การพิจารณาเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ บ รรจุ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ถ นอมจิ ต สุ ภ าวิ ต า และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรรัชต์ ไทยนะ เป็นพนักงานสมทบ ในตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสานักวิชาเภสัชศาสตร์
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น เนื่องจากอาจารย์ถนอมจิต
สุ ภ าวิต า เคยดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ระดั บ 7 สาขาวิช าเภสั ช เวทและเภสั ช พฤกษศาสตร์ คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2527 ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ที่ 1387/2528 ลงวั น ที่ 25 กั น ยายน 2528 เรื่อ ง แต่ งตั้ งข้ าราชการ และมหาวิ ท ยาลั ย
วลั ยลั กษณ์ ได้เคยเทียบตาแหน่ งทางวิช าการให้ อาจารย์ถนอมจิต สุ ภ าวิตา เป็นรองศาสตราจารย์ สั งกัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 426/2553 ลงวันที่
5 สิงหาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และสาหรับ อาจารย์ ดร.พีรรัชต์
ไทยนะ เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2549 ตามคาสั่งมหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2167/2549 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตาแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เคยเทียบตาแหน่ง
ทางวิชาการให้ อาจารย์ ดร.พีรรัชต์ ไทยนะ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2553 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 341/2553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานสายวิชาการให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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ในการนี้ จึงเห็นสมควรพิจารณาเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ถนอมจิต สุภาวิตา
เป็ น รองศาสตราจารย์ สาขาวิช าเภสั ช เวทและเภสั ช พฤกษศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พี รรัช ต์ ไทยนะ เป็ น
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเภสั ช วิทยา สั งกัดมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธัน วาคม 2559
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการพิ จ ารณาเที ย บต าแหน่ งทางวิช าการให้ อ าจารย์ ถ นอมจิ ต สุภ าวิ ต า
เป็ น รองศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาเภสั ช เวทและเภสัช พฤกษศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พี รรั ช ต์ ไทยนะ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้ งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2559 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.12
การให้ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การประชุมสภาวิชาการได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณารอบด้านเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของสภาวิชาการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
ตลอดจนการดูแลพัฒ นานั กศึกษา รวมทั้งรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมเข้าให้ข้อมูลทั้งในเชิงภารกิจหลักที่รับผิดชอบและข้อ มูลเชิงนโยบาย
ที่เชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและทาให้พันธกิจ
หลั ก ของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ไปตามวัตถุ ป ระสงค์ อธิก ารบดี จึงได้ เสนอให้ ผู้ ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ ง
รองอธิ ก ารบดี เข้ า ร่ ว มประชุ ม สภาวิ ช าการทุ ก ครั้ ง เว้ น แต่ ก ารประชุ ม เรื่ อ งใดที่ เป็ น วาระลั บ ห้ า มมิ ใ ห้
รองอธิการบดีที่ มิได้รับ การแต่งตั้งจากสภาวิช าการให้ เป็น เลขานุ การสภาวิช าการเข้าร่ว มประชุม เว้น แต่
จะได้รับอนุญาตจากสภาวิชาการเป็นการเฉพาะกรณีไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีเข้าร่วมประชุม
สภาวิชาการทุกครั้ง เว้น แต่การประชุมเรื่องใดเป็น วาระลับจักต้องได้รับอนุญ าตจากสภาวิชาการเป็น
การเฉพาะกรณีไป
วาระที่ 4.13

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าการจั ด การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2560 วัน ที่ 23
มกราคม 2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (แผน ข) จานวน 5 คน มีรายละเอียด
ดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 5 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.14

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่
26 ธัน วาคม 2559 ได้ มีมติเห็ น ชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ) (แผน ก แบบ ก 2)
จานวน 1 คน มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.15
การเลือกกรรมการวิชาการจากกรรมการสภาวิชาการ (แทนตาแหน่งที่ว่างลง)
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 629/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อวิเคราะห์ ให้ความเห็น และให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ต่างๆ แก่สภาวิชาการนั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา ผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็น
กรรมการวิชาการโดยได้รับคัดเลือกจากสภาวิชาการ ได้หมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ที่เป็นผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ประกอบกับได้รับการโอนย้าย
ไปปฏิบั ติงานสั งกัดสานั กวิชารัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ และอาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน ผู้ แทนกลุ่ มวิช า
วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ ซึ่งเป็ น กรรมการวิช าการโดยได้ รับ คัดเลื อ กจากสภาวิช าการ ได้ห มดวาระการด ารง
ตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการที่เป็นผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม
2560 แล้วนั้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาการครบถ้วน จึงเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนอาจารย์จากสภาวิชาการ เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการวิชาการทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงในกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้จะมีวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับคัดเลือกจาก
สภาวิชาการถึงวันที่ดารงตาแหน่งตามวาระสภาวิชาการ
รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายนาม
1. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม *
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง **
4. 5. 6. หมายเหตุ

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ
อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ
อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วาระการดารงตาแหน่ง
4 ก.พ. 58 - 3 ก.พ. 60
4 ก.พ. 58 - 3 ก.พ. 60
22 ต.ค. 57 - 21 ต.ค. 59

* ปัจจุบันเป็นกรรมการวิชาการอยู่แล้ว
** หมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ

รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายนาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ *
4. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
7. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรญ
ั สาย
8. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
10. อาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
หมายเหตุ

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์

วาระการดารงตาแหน่ง
26 มิ.ย. 59 - 25 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 59 - 25 มิ.ย. 61
28 มี.ค. 59 – 27 มี.ค. 61
28 มี.ค. 59 – 27 มี.ค. 61
16 ม.ค. 60 – 15 ม.ค. 62
16 ม.ค. 60 – 15 ม.ค. 62
1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 61
อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 61
อาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 61

* ปัจจุบันเป็นกรรมการวิชาการอยู่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากขณะนี้กรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์จากสานักวิชาในกลุ่มวิชา
สั งคมศาสตร์ ยั งมี ไม่ ค รบถ้ ว นทุ ก ส านั ก วิ ช า โดยอยู่ ร ะหว่ างการเปลี่ ย นแปลง และกระบวนการคั ด เลื อ ก
คณาจารย์ประจาสานักวิชาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ที่ประชุมจึงขอเลื่อนการพิจารณาคัดเลือก
กรรมการวิชาการจากกรรมการสภาวิชาการในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ออกไปก่อน
2. การเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากสานักวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการวิชาการ และให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับรอง ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการซึ่งเป็นผู้แทน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญ สาย ส่วนการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
วิชาการจากกรรมการสภาวิชาการในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เลื่อนออกไปก่อน
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบั ณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการ
วิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล
ทีป่ รึกษา
2) แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชาการ
ที่ปรึกษา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
ประธานกรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
6) ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
7) นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ
8) นางประภัสสร ดาแป้น
9) นายสุธีระ ขนอม
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
14) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิม้ เที่ยง

(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

15) นางสุริษา หาญใจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -
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วาระที่ 5.2

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และ
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตชุดใหม่ โดยให้มีวาระ 2 ปี
(ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
2) รองศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ
3) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
4) อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
7) อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

ประธานกรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)

กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสานักวิชา)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้สอน)

8) นางสุริษา หาญใจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึกษาประจาหลักสูต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วาระที่ 5.3

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั กวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี การจั ดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่
1/2560 วัน ที่ 4 มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้ง พิเศษ 1/2560 วัน ที่ 12
มกราคม 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นิติธรรมยง
3) นายสุเทพ เจือละออง
4) ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
5) นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
6) นางสาวอรภา สุวัฒโน
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
8) อาจารย์ ดร. ดารงศักดิ์ น้อยเจริญ
9) อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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10) อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

11) นายสุรศักดิ์ สีชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขา
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 5.4

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ข อเปลี่ ย นแปลงรายชื่ ออาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)

(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 915/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)

1. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว
2. อาจารย์ฟารีดา หมัดเหล็ม
3. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
4. อาจารย์ชฎารัตน์ ทองรุต
5. อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์
(สกอ. ให้ปรับ เนื่องจากวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขา)

1. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว
2. อาจารย์ฟารีดา หมัดเหล็ม
3. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
4. อาจารย์ชฎารัตน์ ทองรุต
5. อาจารย์พิมลกร แปงฟู
(เริม่ ปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2559)

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วาระที่ 5.5

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ข อแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
นิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาพยนตร์ แ ละศิ ล ปะการแสดง (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2) รองศาสตราจารย์สุรพล สุวรรณ
3) นายชาติชาย เกษนัส
4) นางสาวรติพร ยงทัศนะกุล
5) อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
6) อาจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
7) อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8) อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์
9) นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ
10) นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องการปรับรอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต
สรุปเรื่อง
สภาเภสัชกรรมได้มีห นังสือ ที่ สภ.01/01/ว.115 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ขอน าส่ งประกาศสภาเภสั ช กรรม แจ้ ง การปรั บ รอบการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
ซึ่งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ 256 (10/2559) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ ข ยายเวลาการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต จากเดิม ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของทุกสถาบันเป็นระยะเวลา 7 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.2
การแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 987/2559 ลงวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2559 แต่ ง ตั้ ง ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ริน ทร์ ไหมศรี กรด ตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการและกิจการ
ต่างประเทศ เป็ น รักษาการแทนคณบดีสานักวิช ารัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่ วันที่ 1
ธันวาคม 2559 เป็นต้นมาแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการและการบริหารงานของสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
และข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.3

การแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 607/2556 ลงวั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2556 แต่ ง ตั้ ง ให้
อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง เป็นรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักวิชา
การจั ดการ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมาแล้ ว นั้น เนื่ องจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ
ระฆังทอง ได้ขอลาออกจากการเป็นรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
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และการบริห ารงานของสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ สานักวิช าการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และข้อ 10(6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2537 จึ ง แต่ ง ตั้ งให้
อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คาพรรณ์ ตาแหน่งอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ เป็นรักษาการแทนหั วหน้า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ อีกตาแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายอวยพร เรืองศรี)
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
เลขานุการสภาวิชาการ
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