รายงานการประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
…………………………………
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (รักษาการแทนอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
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.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
10. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์/
แทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/
แทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
13. อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร (ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
14. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
15. นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล (ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
18. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
19. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
22. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
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25. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
26. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
28. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
29. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
30. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
31. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
32. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
33. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
34. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
35. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการต่างประเทศ) เลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (คณบดีสานักวิชาการจัดการ)
2. อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
10. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปีชาติวงศ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
6. อาจารย์สุธีระ ทองขาว (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
7. อาจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
8. อาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
9. นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ (นักวิชาการด้านแอนิเมชัน สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
10. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
11. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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12. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
13. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
14. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่)
15. นายอวยพร เรืองศรี (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)
16. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
17. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
18. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
19. นางสาวปริมประภา เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
สรุปเรื่อง
พ.ศ. 2558

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร

2. ขอให้ทุกสานั กวิชาตรวจสอบคุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
และนาเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศภายใน 1 เดือน เพื่อจะได้
ร่วมมือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการสังคมในการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ทุกสานักวิชาจัดทา
ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ต่อไป
3. ปั จ จุ บั น มีการปรั บ ปรุงหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป โดยกาหนดให้ มีการทดสอบความรู้
ภาษาไทยก่อนเรียนรายวิช าภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับเนื้อหานั้นให้ เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การเรียงความ การย่อความ และการเขียนหนังสือราชการ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกาหนดโปรแกรมต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และกาหนดแผนการบริหารจัดการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นักศึกษา การปรับโครงสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการส่งเสริม
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ขอให้แต่ละสานักวิชาคิดหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มากขึ้น
4. ส านั ก วิ ช าควรสร้ า งความโดดเด่ น และท าให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รมี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีความแตกต่าง รวมทั้งควรคิดหาแนวทางและวิธีการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้าเรียนมากขึ้น
5. การนาเสนอรายงานการประเมินหลักสูตรในที่ประชุมสภาวิชาการ ขอให้นาเสนอใน
ประเด็นสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1) สรุปสาระสาคัญของการประเมินหรือ สรุปผลการประเมิน 2) จุดแข็งจุดอ่อน
ของหลักสูตร และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
6. ขอให้ทุกหลักสูตรพิจารณาและจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ ได้ จ ากการประเมิ น หลั ก สู ต รแต่ ล ะครั้ ง ในประเด็ น
ข้อเสนอแนะที่เหมือนกัน ประเด็นที่มีการดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาไปแล้ว ประเด็นที่ยังไม่มีการดาเนินการ
หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหรือการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ให้นาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาวิชาการภายใน 2 เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560
สรุปเรื่อง
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันพุธที่
25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริห าร มหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ และ
ห้ อ งประชุม 1 หน่ ว ยประสานงานมหาวิทยาลั ย วลั ยลั กษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และไม่มีกรรมการฯ แก้ไขรายงานการประชุม
2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาข้อมูลการดาเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจารณาและขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ 5 จาก 17 โดยขอให้ตัด
ข้อความการพิจารณาวาระที่ 4.2 และนาข้อความดังกล่าวไปเพิ่มเติมเป็นการพิจารณาวาระที่ 4.3 แทน
มติที่ประชุม

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ระบุภาษาที่ใช้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 หัวข้อภาษาที่ใช้ เป็น “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
2. หลักสูตรต้องดาเนินการกาหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam)
เพื่อวัดระดับ ความรู้ความสามารถของนั กศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ให้ มีผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกร่ว ม
พิจารณาจัดทาข้อสอบ
3. การจัดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณารายวิชาที่มีความสาคัญและจาเป็น
รวมถึงรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน สามารถยุบรวมเป็นรายวิชาเดียวกันได้
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ศูน ย์ บ ริการการศึกษาควรน าข้อมูล ผลการเรียน 5 ปีย้อนหลั งของทุกหลั กสูตรมา
เปรียบเทียบให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร และนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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2. ควรหาแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะด้านการพูดหรือการฟัง
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
3. ขอให้จั ดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยการแบ่งกลุ่ม สอนตามความรู้
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอั งกฤษ
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) และขอให้ ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ น าข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ไป
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.2

รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาจี น (หลั กสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2555) และได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาสานั กวิช า
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและเสนอแนะให้ปรับแก้รูปแบบรายงานการประเมิน
หลักสูตร โดยจัดทาข้อมูลผลการประเมินให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้น และปรับข้อมูล รายวิชาของหลักสูตรให้ อยู่ใน
ภาคผนวก
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ ร องอธิการบดีฝ่ ายวิช าการและกิจ การต่างประเทศน าเรื่องกระบวนการรับ
อาจารย์ใหม่มาหารือกับอธิการบดีเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ขอให้หลักสูตรภาษาจีนหาวิธีการในการสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตร เพื่อให้มี
ผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์คิดหาแนวทางในการจัดทาหลักสูตรภาษาจีนในรูปแบบ
Dual Degree หรือปริญญาควบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากสถาบันตั้งแต่
2 แห่งขึ้นไป โดยกาหนดให้ผู้เรียนใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่ประเทศไทย 2 ปี และประเทศจีน 2 ปี
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.3

รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
2. การสร้างจุ ดเด่น ของหลั กสูตรอาเซียนอาจทาได้โดยให้ มีการศึกษาในต่างประเทศ
(Study Abroad) และให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเที ย บโอนรายวิ ช าที่ เรี ย นได้ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษาใน
ต่างประเทศต้องมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ดี
3. ควรพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทั่วไป (Generic Skills) เช่น ภาษาต่างประเทศ การทา
วิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวิเคราะห์ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการค้าอาเซียน เพื่อรองรับการประกอบ
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาในอนาคต
2. ควรออกแบบหลั กสู ต รให้ เป็ น กลุ่ มเชี่ยวชาญประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น กลุ่ ม
เชี่ยวชาญพม่า กลุ่มเชี่ยวชาญอินโดนีเซีย เป็นต้น และนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มเชี่ยวชาญใดก็ให้เรียนเฉพาะ
ภาษานั้นๆ ทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
3. ควรมีการทาข้อตกลงความร่วมมือในการให้นักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศอย่างน้อย
1 ปี โดยให้มีการนารายวิชาของประเทศนั้นๆ มาเพิ่มเติมในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะทาให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและไปเรียนที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเทียบรายวิชา
4. อาจมีการเชิญ Adjunct Professor ที่เป็นเจ้าของภาษาในกลุ่มเชี่ยวชาญต่างๆ มาให้
ความรู้แก่นักศึกษา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอาเซี ย นศึ ก ษา
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) และขอให้ ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ น าข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ไป
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.4

รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย และแอนิ เมชัน (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และได้ผ่ านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 19/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้ง ที่ 2/2560 วัน ที่ 8 กุม ภาพั น ธ์ 2560 ได้ พิ จ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้น
2. เนื่องจากจานวนอาจารย์ในหลักสูตรไม่เพียงพอ จาเป็นต้องอาศัยอาจารย์พิเศษใน
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาจจะพิจารณาปรับลดจานวนอาจารย์พิเศษและเสริมสร้างศักยภาพของ
อาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มหาวิท ยาลั ย มีน โยบายที่ จะจัด ตั้งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิล ปวัฒ นธรรมภาคใต้ โดยน าเสนอ
สิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่จริง และนาเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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ทั่วไป ดังนั้ น หลั กสู ตรจึ งควรใช้สื่ อแอนิ เมชันในการประชาสั มพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารหรือ จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มีโอกาสได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นจุดเด่นของสาขาวิชาอย่างชัดเจนทั้งในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
3. ควรประสานความร่ว มมื อ กั บ ส านั ก วิช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์แ ละการออกแบบ
ในการพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะพื้นฐานหรือศิลปะขั้นก้าวหน้า
ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจจัดโครงการพี่คุยกับน้อง โดยการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็ จในการทางาน
มาพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับรุ่นน้อง
5. มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการโครงการ Informatics Park เพื่อดึงดูดความสนใจให้มี
ผู้สนใจเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์นาข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมไปดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.5

รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(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 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26
มกราคม 2560 ทั้ งนี้ คณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ มครั้ง ที่ 2/2560 วัน ที่ 8 กุม ภาพั น ธ์ 2560 ได้
พิ จ ารณาและเสนอแนะให้ มี การพั ฒ นาหลั กสู ตรแบบ Double Degree ซึ่งเป็ น การสร้างความร่ว มมื อกั บ
หลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. สานักวิชาควรพิจารณาทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น
2. หากมีการจัดทาเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จะถือเป็นจุดเด่น ของ
หลักสูตร และช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ อาจจัดทาเป็นหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับหลักสูตรของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือกับผู้อานวยการ
ศูน ย์ส หกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพในการปรับระยะเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากเดิม
ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที่ 3 รวมทั้ง เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยควรให้ นั กศึ กษาจั ดท ารายงานผลการปฏิบั ติส หกิจศึกษาทั้ งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่ อ
การพัฒนา และให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประเมินผลจากรายงานดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ ม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) และขอให้ ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดาเนินการต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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วาระที่ 4.6

รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(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 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพ ยากร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วัน ที่ 26
มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจานวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าสอบและสอบผ่าน
การขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2. ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา การสร้างแรงบันดาลใจ ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปด้วย
3. ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรประสานกับส่วนแผนงานในการวิเคราะห์
และขออัตรากาลังอาจารย์เพิ่มเติม
4. การจัดทาโรงงานต้นแบบจาลองเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานก่อนออกไป
ปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากรดาเนินการสารวจพื้นที่และจัดทาโครงการมานาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรนาข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมไปดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.7

รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (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
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ในการประชุม ครั้ งที่ 3/2560 วัน ที่ 26 มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ มครั้ง ที่
2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ต่อไปควรปรับระบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Research Program
2. ควรมีกระบวนการสนั บ สนุ นและช่ว ยเหลื อให้ นัก ศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษาส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนการศึกษา เช่น การเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การเขียนบทความ
วิจัย เป็นต้น
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรองรับ
หากมีการจัดการศึกษาในรูปแบบปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ ถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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4. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ
จัดสัมมนาเรื่องการจัดทาหลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้สานักวิชามีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละวิศ วกรรมวัส ดุ (หลักสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้ ส านั ก วิช า
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.8

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั กสู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเคมี (หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ ว และได้ ผ่ าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิท ยาศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2560 วัน ที่ 18
มกราคม 2560 ทั้ งนี้ คณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ มครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 8 กุม ภาพั น ธ์ 2560 ได้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของแผน ก แบบ ก1 ที่ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง เป็น มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ
2. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง
3. แก้ ไ ขตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานข้ อ 1 ในหมวดที่ 7 จากเดิ ม “อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
4. ทบทวนการพั ฒ นาผลการเรีย นรู้ทั้ ง 5 ด้ าน และแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้มีความถูกต้องเหมาะสม
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.9

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเคมี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม
2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง
2. แก้ ไ ขตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานข้ อ 1 ในหมวดที่ 7 จากเดิ ม “อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
3. ทบทวนการพั ฒ นาผลการเรีย นรู้ทั้ ง 5 ด้ าน และแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้มีความถูกต้องเหมาะสม
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ต่อไปทุกหลักสูตรควรกาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
2. ควรให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งการเขี ย น Literature Review
(การทบทวนวรรณกรรม) ด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.10

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และ
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดทา (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งพิเศษ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในหมวดที่ 1
2. ควรจัดกลุ่มรายวิชาระหว่างภาพยนตร์และศิลปะการแสดงให้ชัดเจน
3. พิจารณาเลือกรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมิเดียที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
มาระบุไว้ในหลักสูตร โดยอาจจะจัดเป็นวิชาเลือกหรือวิชาบังคับ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาเตรียมสหกิจ
5. รายวิ ช าที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ต้ อ งปรั บ จ านวนชั่ ว โมงการเรี ย นการสอน
ปฏิบัติให้เหมาะสม
6. เนื่ องจากเป็ น หลั กสู ตรใหม่ อาจมีจานวนอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบไม่ ครบจานวนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งระหว่างรอการรับสมัครอาจารย์ใหม่ ให้หลักสูตรพิจารณาเลือกอาจารย์ภายในที่มี
คุณวุฒิในสาขาวิชาใกล้เคียงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรได้ โดยพิจารณาตามมาตรฐานการจัดจาแนก
การศึกษา (International Standard Classification of Education: ISCED)
7. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลักสูตร เช่น รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ความ
สอดคล้องของชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. ทบทวนการพั ฒ นาผลการเรีย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ าน และแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้มีความถูกต้องเหมาะสม
9. ระบุรายละเอียดของการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ในหมวด
ที่ 5 ให้ชัดเจน
10. แก้ ไขตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานข้ อ 1 ในหมวดที่ 7 จากเดิ ม “อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
การพิจารณา

ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขจานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และ
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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วาระที่ 4.11

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในปี การศึกษา 2560 นั้ น เพื่อให้ การจั ดการเรียนการสอนในหลั กสู ตรดังกล่ าวสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุป ระสงค์ของมหาวิทยาลั ย ศูน ย์บ ริก ารการศึกษาจึงได้จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 เพื่อใช้สาหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครัง้ พิเศษ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ ส านั กวิช าพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบคาเรียกชื่อผู้ เข้าศึกษาให้ ชัดเจนว่าเป็ น
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ก่อนนามาระบุในข้อบังคับ
2. แก้ไขข้อความดังนี้
1) หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 ในข้อบั งคับ นี้ จากเดิม “มหาวิท ยาลั ยวลั ยลักษณ์
หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
2) หมวดที่ 3 การเข้าศึกษา ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่
สภาการพยาบาลกาหนด โดยให้ศูนย์บริการการศึกษาประสานข้อมูลดังกล่าวกับสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
3) หมวดที่ 11 การสาเร็จการศึกษา การให้ประกาศนียบัตร ข้อ 19.1.2 จากเดิม
“...และได้รับการประเมินผลภาคปฏิบัติ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม...” แก้ไขเป็น “...และได้รับการประเมินผล
ภาคปฏิบัติ ได้ระดับคะแนน...”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ขอให้ศูนย์บริการการศึกษา
ร่วมกั บสานั กวิชาพยาบาลศาสตร์แ ก้ไขรายละเอียดต่ างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ ประชุ ม ก่ อนเสนอ
สภาการพยาบาลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.12
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาได้ ส ารวจข้ อ มู ล จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเปิ ด รับ สมั ค รเข้ า ศึ ก ษา
ในปี การศึกษา 2560 จากทุกส านั กวิช าเรียบร้อยแล้ ว สามารถเปิ ดรับ นักศึกษาได้จานวนทั้ งสิ้ น 312 คน
รวม 30 หลักสูตร เป็น ระดับ ปริญ ญาโท 17 หลักสูตร (229 คน) ระดับปริญ ญาเอก 13 หลักสู ตร (83คน)
ตามข้ อ บั งคั บ ฯ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะรับ ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เพื่อให้จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัคร
เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (เปิดรับตลอดปีการศึกษา สาหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่
1/2560 รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560)
มติที่ประชุม
การศึกษา 2560

เห็นชอบจานวนนักศึกษาระดั บบัณ ฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัค รเข้าศึกษา ประจาปี

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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วาระที่ 4.13
การใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่า (ฉบับเดิม) ของคณาจารย์ประจา
สรุปเรื่อง
ด้ว ยที่ ป ระชุ มคณะท างานพั ฒ นาปรับ ปรุงระบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานพนั กงาน
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5 (2/2560) เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบมอบหมายให้
ส่วนการเจ้าหน้าทีเ่ สนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย (ตามลาดับ) พิจารณาอนุมัติให้
มหาวิทยาลัยใช้ประกาศฉบับเดิม เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2554 เป็นหลักเกณฑ์
การเทียบค่าภาระงานของพนักงานสายวิชาการไปก่อน และในขณะเดียวกันให้คณะทางานชุดกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานทางวิช าการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ ภ าระงานทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของคณาจารย์ป ระจา ผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบั บ ลงวั น ที่ 13 มิ ถุน ายน 2559 ให้ มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยที่เหตุผลและความจาเป็นที่เสนอขอความเห็นชอบใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่า
(ฉบั บ เดิม) ของคณาจารย์ ป ระจ า เนื่ องจากรักษาการแทนอธิการบดีมีนโยบายให้ พิ จารณาทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ประกอบกับการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในครั้งนี้
มีการปรับหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานที่มีการประเมินผลสาเร็จของงานที่พนักงานปฏิบัติใน
รายบุ คคล และผลส าเร็ จ ของหน่ ว ยงาน และประเมิ นตามดุล ยพิ นิจของผู้ บังคับ บัญ ชาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การท างาน ทั้งนี้ กรณี พ นั กงานบุ ค คลใดให้ ความร่วมมื อกับงานส่ ว นรวมทั้งในระดับ หน่ วยงานและระดั บ
มหาวิทยาลัยก็มีคะแนนพิเศษหรือเป็นคะแนนพรีเมียมให้อีกด้วย สาหรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ มีการปรับกรอบภาระงานให้มีความเหมาะสมจากเดิม เป็นดังนี้
จากเดิม ภาระงานรวมทุกด้านทั้งปี 1,500 หน่วยภาระงาน
ภาระงาน
1. ภาระงานตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
1.1 การสอน
1.2 การวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ
1.3 การบริการวิชาการ
1.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2. ภาระงานอื่นๆ
2.1 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรือ
2.2 การเป็นกรรมการหรือคณะทางาน หรือ
2.3 การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) หรือ
2.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปริมาณภาระงาน ต่อปีการศึกษา
นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของภาระงานขั้นต่า
รวมทุกด้าน (เทียบแล้วไม่น้อยกว่า 1,050 หน่วยภาระงาน)
ในจานวนนี้ต้องเป็นการสอน ไม่น้อยกว่า 576 หน่วยภาระงาน
ภาระงานตามข้อ 1.3 – 2.4 มีภาระงานขั้นต่าและขั้นสูง ดังนี้
- ขั้นต่า
ข้อ 1.3 - 1.5 นับรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
(เทียบแล้วไม่น้อยกว่า 300 หน่วยภาระงาน)
ข้อ 2.1 - 2.4 นับรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
(เทียบแล้วไม่น้อยกว่า 150 หน่วยภาระงาน)
- ขั้นสูง
ข้อ 1.3 - 2.4 นับรวมแล้วไม่เกิน ร้อยละ 50 ของภาระงาน
ขั้นต่ารวมทุกด้าน (เทียบแล้วไม่เกิน 750 หน่วยภาระงาน)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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ปรับใช้เกณฑ์เดิม ภาระงานรวมทุกด้านทั้งปี 1,260 หน่วยภาระงาน
เทียบเป็น
หน่วยภาระงาน (ต่อปี)

ภาระงาน

สัดส่วนร้อยละ

1. การสอน
2. การวิจัย และการพัฒนางานทางวิชาการ
หรือ งานสอนและงานวิจัย รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จานวนนี้ต้องมีงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือการบริการชุมชน
หรืองานอื่น ๆ เช่น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
การเป็นกรรมการหรือคณะทางานฯ
รวม

40
30

504
378
(882)

20
10

252
126

100

1,260

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ใช้เกณฑ์ภาระงานหลักและภาระงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2554 โดยในส่วนของภาระงานอื่น ให้สานักวิชาบริหาร
จัดการภายใน โดยทาข้อตกลงร่วมกับคณาจารย์ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน
2. อาจมีการกาหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ขึ้นใหม่ โดยกาหนดเป็นภาระ
การสอนร้อยละ 40 การวิจัยร้อยละ 40 การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือ
การบริการชุมชน หรืองานอื่นๆ เช่น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ การเป็นกรรมการหรือคณะทางานฯ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสามารถใช้ภาระการวิจัยมาแทนภาระการสอนได้ แต่ใช้ภาระการสอนมาแทนภาระ
การวิจัยไม่ได้
3. ขอให้ ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่ ก าหนดระยะเวลาที่ ชั ด เจนในการให้ ส านั ก วิ ช าปรั บ แก้
ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (Job Agreement) ให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม
เห็นชอบการใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่า (ฉบับเดิม) ของคณาจารย์ประจา และ
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลาดับต่อไป
วาระที่ 4.14
การจัดตั้งและกาหนดการแบ่งส่วนงานสานักวิชา ศูนย์ สถาบัน
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพิจารณาทบทวนการกาหนดโครงสร้างหน่วยงานและ
การแบ่ งส่ วนงานภายในเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์และรองรับการพั ฒ นาระบบความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ ของพนั ก งาน โดยคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 19
มกราคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างหน่วยงานฉบับใหม่แล้ว นั้น
การพิจารณาทบการการแบ่งส่วนงานภายใน มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
1. สานักวิชา การกาหนดชื่อหน่วยงานยังคงเดิม ปรับแก้ไขเฉพาะในส่วนของการแบ่ง
ส่วนงาน จากเดิม สานักงานบริหาร กาหนดใหม่เป็น สานักงานคณบดี
2. ศูนย์/สถาบัน (หน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่าศูนย์/สถาบัน) โดยหน่วยงานกลุ่ม ศูนย์/
สถาบัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจาแนกเป็นหน่วยงานที่ยังคงชื่อเดิม หน่วยงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่ หน่วยงานที่
ยกระดับสถานะจากส่วน/โครงการ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การกาหนดชื่อ
หน่วยงานพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก รายละเอียดดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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2.1 หน่วยงานที่ยังคงชื่อเดิม
1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2) ศูนย์บริการการศึกษา
3) ศูนย์บริการวิชาการ
4) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
6) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2 หน่วยงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล (ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม)
2.3 หน่วยงานที่ยกระดับสถานะจากส่วนเป็นศูนย์
1) ศูนย์กิจการนานาชาติ (ส่วนวิเทศสัมพันธ์เดิม)
2) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน (ส่วนส่งเสริมวิชาการเดิม)
2.4 หน่วยงานที่ยกระดับสถานะจากโครงการเป็นศูนย์/สถาบัน
1) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เดิม)
2) อุ ท ยานพฤกษศาสตร์ (โครงการอุ ท ยานพฤกษศาสตร์ โครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุ์พืชฯ และโครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม)
3) สถาบั น วิจั ย วิท ยาการสุ ข ภาพ (โครงการจั ด ตั้ งสถานวิ จั ย และวิท ยาการ
สุขภาพเดิม)
4) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ฟาร์มมหาวิทยาลัยเดิม)
2.5 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์/สถาบัน
1) ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
2) ศูนย์การแพทย์ (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์)
3) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. อุทยานพฤกษศาสตร์ ขอปรับแก้โครงสร้างหน่วยงานจากเดิม 4 ฝ่ าย เป็ น 3 ฝ่ าย
ตามเอกสารประกอบเพิ่มเติมวาระที่ 4.14
2. ศูนย์บริการการศึกษาขอปรับชื่อฝ่ายงานตามเอกสารประกอบวาระหน้า 178 – 179
3. ขอให้เพิ่มเติมส่วนงานที่ 1 ของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้ครบถ้วน
4. ขอให้ตัดสถานวิจัยออกจากโครงสร้างทุกสานักวิชา
5. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่ไม่สามารถจัดหลักสูตรการสอนได้ ให้สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และศูนย์วิจัยความเป็นเลิ ศที่สามารถจัดหลักสูตรการสอนได้ ให้สังกัดสานักวิชา ซึ่งศูนย์วิจัยความเป็น
เลิศที่สังกัดสานักวิชาให้เทียบเท่าสาขาวิชา
6. สานักวิชาที่ประสงค์จะเพิ่มเติม สาขาวิชา ฝ่าย แผนก หรื อหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ประสานไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ และดาเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
7. ขอให้ ส่วนการเจ้าหน้าที่ นาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกาหนดสาขาวิชาและหลักสูตร
มาพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการจั ดตั้ งและกาหนดการแบ่งส่วนงานสานักวิชา ศูน ย์ สถาบัน ทั้งนี้
ขอให้ ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ดต่ า งๆ ตามข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกาหนดสาขาวิชา
และหลักสูตรเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
วาระที่ 4.15
การพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
ตามที่ มี อ าจารย์ จ านวน 4 คน ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ว บัดนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
วัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการประเมินสมควรกาหนดให้ พนักงานดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อธิไภริน
อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

การพิจารณา

ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
ฟิสิกส์
เคมี
เภสัชศาสตร์
ชีวเคมี

ตั้งแต่วันที่
18 สิงหาคม 2558
23 มิถุนายน 2558
9 ธันวาคม 2558
7 เมษายน 2559

ขอให้แก้ไขรายชื่ออาจารย์ในลาดับที่ 3 จากเดิม “อภิชาติ” ปรับแก้เป็น “อภิชาต”

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณ ะกรรมการพิ จ ารณ าก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจาสานักวิช า
วิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558
2. แต่ งตั้ งให้ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่ พ งศ์ อาจารย์ ประจาส านั ก วิช าวิท ยาศาสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558
3. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558
4. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
วาระที่ 4.16
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบาบัด สานักวิชาสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 142/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง
ให้ อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล ดารงตาแหน่งหั วหน้าสาขาวิชากายภาพบาบัด สานักวิช าสหเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เนื่องจาก อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่ งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนั้น เพื่อให้ การบริห ารงานของ
สานั กวิช าสหเวชศาสตร์ เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภ าพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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กาหนดไว้ คณะกรรมการประจ าสานั กวิชาฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
พิจารณาและขอเสนอแต่งตั้ง อาจารย์สาลินี ไชยกูล ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบาบัด สานักวิชาสหเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการแต่งตั้ง อาจารย์สาลินี ไชยกูล ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
กายภาพบาบัด สานักวิชาสหเวชศาสตร์
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่ง มหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
เป็นต้นไป
วาระที่ 4.17

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา.................
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา................. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ปรึกษา
2) ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ
3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทันตแพทย์กรัสไนย หวังรังสิมากุล กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)

4) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวิไลรัตน์ วรภมร

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)

6) ผู้แทนทันตแพทยสภา
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9) หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
10) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา............... (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คื อ
อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ โดยมีห น้ าที่เป็นอาจารย์ผู้ ส อนและให้ คาปรึกษาทางวิช าการ ทั้งนี้ได้ผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26
มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอแต่ งตั้งอาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ เป็น อาจารย์ ผู้สอนประจา
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 5.2

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วัน ที่ 21 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่
2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 213/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559)

1. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
3. อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
4. อาจารย์ นายแพทย์นครัช พฤทธิ์รัตนาภา
5. อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
3. อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
4. อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
5. อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 5.3

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
ส านั กวิช าวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ อาจารย์ประจาหลั กสู ตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดย
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18
มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 410/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559)

วิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. อาจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
วิชาเอกเคมีเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
วิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. อาจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
วิชาเอกเคมีเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด เคมี)

2. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
3. อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
วิชาเอกชีววิทยาเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
3. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิริยะดาริกุล
วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดาโอ
3. อาจารย์ธรรมรง เอียดคง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
วิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. อาจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
วิชาเอกเคมีเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง

2. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
3. อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
วิชาเอกชีววิทยาเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
3. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิริยะดาริกุล
วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดาโอ
3. อาจารย์ธรรมรง เอียดคง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
วิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. อาจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
วิชาเอกเคมีเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด เคมี)

2. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
3. อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
วิชาเอกชีววิทยาเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
3. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิริยะดาริกุล
วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดาโอ
3. อาจารย์ธรรมรง เอียดคง

2. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
3. อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
วิชาเอกชีววิทยาเชิงคานวณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
3. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิริยะดาริกุล
วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคานวณ
1. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดาโอ
3. อาจารย์ธรรมรง เอียดคง

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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วาระที่ 5.4

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสาอาง (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ลงวัน ที่ 18 มกราคม 2560 ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ด้านยาและเครื่องสาอางไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม สานักวิชาเภสัชศาสตร์จึง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสาอาง (เพิ่มเติม) จานวน 1 คน คือ
อาจารย์ ดร.สุ ริยั น เต็งใหญ่ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาส านักวิช าเภสั ช ศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอแต่ งตั้งคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสาอาง (เพิ่มเติม)
วาระที่ 5.5
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สานักวิชาศิลปศาสตร์
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรจานวน 3 หลักสูตร
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่
20 มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
รายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์
ที่ปรึกษา
2) อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
ประธานกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
4) อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
5) อาจารย์ติโรจน์ ทองนวล
6) อาจารย์ลุกมาน มะยิ
7) นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน
8) อาจารย์นทมน กลิ่นมณี
9) อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
10) อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก
11) อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม
12) นายอดิสรณ์ คาสง
13) นายอรรณพ แซ่วุ่น
14) อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ

(หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

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

15) นางนัทธี ภคเมธาวี

ผู้ช่วยเลขานุการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์
ที่ปรึกษา
2) อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
ประธานกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
4) อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
5) นายวสันต์เพชร ภักดีชน
6) นายอณัส ซาดัดคาน
7) อาจารย์กาญจนา สิริสิทธิมหาชน
8) อาจารย์ดารุณี บุญครอง
9) อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์
10) อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

(หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

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

11) นางนัทธี ภคเมธาวี

ผู้ช่วยเลขานุการ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์
ที่ปรึกษา
2) อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
ประธานกรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ
5) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
6) นางเบญจมาศ ทองส่งโสม
7) อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
8) อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
9) อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
10) อาจารย์เหงียน ถิ ห่งหลิง
11) อาจารย์ทิวาพร จันทร์แก้ว
12) อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

(รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน)

13) นางนัทธี ภคเมธาวี

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -

หน้า 21 จาก 24

วาระที่ 5.6

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั กวิช าการจั ดการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 มกราคม 2560 และ
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
3) ศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เสียงไทย
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
6) นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
7) อาจารย์ ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
8) อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
9) อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
11) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
12) อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการ (อาจารย์ผู้สอน)
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

13) นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 5.7

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 19/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ
ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
3) อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
4) อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
5) นายพีระพงษ์ ตระกูลแพทย์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
6) นายพงศ์ศิริ รุ่งรัศมี

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมัลติมีเดีย)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -

หน้า 22 จาก 24

7) นายเพิ่มบุญ เอียมสุภาษิต
8) นายวันเฉลิม ชูตระกูล
9) นายภาณุพงศ์ นาคทรงแก้ว
10) อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกม)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

11) นายสิทธิพงษ์ จันทร์ปรุง

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 5.8
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
สานั กวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตร
จานวน 4 หลักสูตร ทั้งนี้ ได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิช าวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
ประธานกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสานักวิชา)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4) ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
5) นายธีระพงษ์ รักษาสังข์
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
6) อาจารย์สุธีระ ทองขาว
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อน)
7) อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อน)
8) อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อน)

9) อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

10) นายราเชนทร์ คุ้มสังข์

(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อน)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ศิษย์เก่า)

2. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ปรึกษา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
ประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
รองประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
กรรมการ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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8) อาจารย์ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม
9) อาจารย์ ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร จันทวี
11) อาจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
12) นายด้านิยาน สตน

กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ปรึกษา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
ประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
รองประธานกรรมการ
4) อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
8) นายชัยวุฒิ เดชพจน์
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
9) นายวรวิทย์ จากระโนด
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
10) นายอภิสิทธิ์ ทองนอก
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
กรรมการ
12) อาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
กรรมการและเลขานุการ
13) นายด้านิยาน สตน
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สรุปเรื่อง
1. ขอให้ทุกหลักสูตรเพิ่มเติมข้อความในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -
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“5.4 ระบบการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ มีก ารจั ดการเรียนการสอนโดยวิธีบ รรยาย มีก ารแบ่ งเป็ น กลุ่ ม ย่อ ย
(กลุ่มละ 10 – 15 คน) มีการวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีการกาหนดโจทย์สาหรับทาแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกหัวข้อ (Formative Assessment) และ
ตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นัก ศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้
นั กศึ กษามีความรู้ อย่ างลึ ก ซึ้งในรายวิช านั้ น ๆ หรือการใช้วิธีก ารสอนรูปแบบอื่น ที่ ส่ งเสริมทั กษะที่ จาเป็ น
ทั้งการอ่าน การเขียน การนาเสนอ การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์”
ทั้งนี้ ขอให้ ห ลักสูตรที่ผ่ านการพิจารณาเห็ นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และ 4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิต ภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วก่ อ นน าเสนอหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ร่างรายละเอีย ดของหลั กสู ต ร ถ้าเป็ น หลั ก สู ตรปรับปรุง ขอให้ เปรียบเที ยบให้ เห็ น
ชัดเจนว่ามีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร และส่วนที่ต้องระบุในทุกหลักสูตรคือการสอบประมวลความรู้ก่อน
สาเร็จการศึกษา
ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายอวยพร เรืองศรี)
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 -

