รายงานการประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
…………………………………
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (รักษาการแทนอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (คณบดีสานักวิชาการจัดการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
10. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
11. อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์/
แทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
13. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
14. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
15. นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล (ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
17. นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง (นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
แทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
18. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
19. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
20. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
24. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
27. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
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28. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
30. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
31. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
33. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
34. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
35. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
36. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/
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(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการต่างประเทศ) เลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
3. อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร (ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
8. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
9. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
10. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
3. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
7. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
8. อาจารย์จงสุข คงเสน (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
9. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
10. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
11. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ (หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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12. นายอวยพร เรืองศรี (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)
13. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
14. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
15. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
16. นายนันทวัฒน์ ฟองมณี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
17. นางสาวปริมประภา เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีก่อนวาระ
1. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบ
การกาหนดให้พนักงานดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 4 คน รักษาการแทนอธิการบดี จึงมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558
2) อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ อาจารย์ประจาสานักวิช าวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558
3) อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558
4) อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
2. ฝ่ายเลขานุการฯ แนะนากรรมการสภาวิชาการใหม่ดังนี้
1) สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา เป็นกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจา
เลือกจากคณาจารย์ประจาสานักวิชา มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 13 ธันวาคม 2561
2) สานักวิชาการจัดการ
อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต เป็นกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือก
จากคณาจารย์ประจาสานักวิชา มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์สุ วัจนา ธรรมโชติ เป็นกรรมการสภาวิช าการที่ คณาจารย์ประจาเลือกจาก
คณาจารย์ประจาสานักวิชา มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
3) สานักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์จิ รวัฒน์ แสงทอง เป็นกรรมการสภาวิช าการที่คณาจารย์ป ระจาเลื อกจาก
คณาจารย์ประจาสานักวิชา มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2562
อาจารย์ อัมพร หมาดเด็น เป็ นกรรมการสภาวิช าการที่ คณาจารย์ประจาเลื อกจาก
คณาจารย์ประจาสานักวิชา มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2562
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 4 จาก 28

4) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล เป็นกรรมการสภาวิชาการโดยตาแหน่งผู้อานวยการ
มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. มีการหารือร่วมกับ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา หั วหน้าส่ว น
กิจการนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านความปลอดภัย ในการกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น
2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ พิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงมีการยกระดับ
สถานะส่วนส่งเสริมวิชาการ และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ซึ่งได้แต่งตั้งให้อาจารย์
ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ดารงตาแหน่งรักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์ฯ และแต่งตั้งให้นายอวยพร เรืองศรี ดารง
ตาแหน่ งรักษาการแทนรองผู้ อานวยการศูนย์ฯ โดยกาหนดให้ มีห น้าที่ห ลั กในการดูแลและสนับ สนุน ให้ มี
การพัฒ นาหลักสูตรให้ เป็น ไปตามมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ มีการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์มากยิ่งขึ้น
3. ทุ ก หลั ก สู ต รจะต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุงให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
พ.ศ. 2558 และประเด็นทีจ่ ะต้องระบุและดาเนินการในทุกหลักสูตรคือ 1) การสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จ
การศึกษา (Comprehensive Exam) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ หลักสูตรที่ยังไม่มีสภาวิชาชีพ กากับ
ดูแล รวมถึงหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ กากับดูแลแต่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร และ 2) ผู้สอนจะต้องมีการกาหนด
โจทย์ ส าหรั บ ท าแบบฝึ กหั ดให้ กับ นั กศึกษาทุ กหั วข้อ และตรวจประเมิน ผลงานของนักศึ กษา พร้อมทั้ งให้
ความเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซึ้งในรายวิชานั้นๆ
หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอื่นที่ส่งเสริมทักษะที่จาเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การนาเสนอ การคิดวิเคราะห์
และการสังเคราะห์
4. ขอให้นาสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรด้วย
5. ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 จะมี ก ารใช้ ร ะบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบใหม่ ดั ง นั้ น
ทุกสานักวิชาจะต้องใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจให้มีผู้สมัครเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการทา Road Show
ทั่วประเทศ หรือจัด Open House เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ ทั้งนี้
ในปีการศึกษา 2560 ทุกสานักวิชาจะต้องรับนักศึกษาที่ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75 ซึ่งหากหลักสูตรใดไม่มี
ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปสมัครเข้าเรียน ก็ให้อาจารย์ทาวิจัยแทนภาระงานสอน และในปัจจุบันสานักวิชาที่
รับ นั กศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ ยต่ากว่า 2.75 เข้าเรียน ให้ ห ามาตรการในการดูแลนั กศึกษาให้ มีคุณ ภาพและ
สามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร และขอให้ศูนย์บริการการศึกษารวบรวมข้อมูล
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาแรก เพื่อแจ้งให้สานักวิชาทราบและหามาตรการใน
การดูแลนักศึกษาต่อไป
6. ขอความร่วมมือจากทุกสานักวิชาในการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงหาวิธีการในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ มีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 5 คน ขอให้จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Research Program และจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ภายใน 3 ปี
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8. นโยบายเกี่ยวกับการลาออกของอาจารย์ทุกสานักวิชาคือ ไม่อนุมัติให้อาจารย์ลาออก
มากกว่า 1 คนในคราวเดียวกัน ทั้งนี้หากมีอาจารย์ในสานักวิชาประสงค์จะลาออกมากกว่า 1 คน จะต้องเว้น
ระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560
สรุปเรื่อง
1. ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม สภาวิช าการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่ อ
วัน พฤหั ส บดีที่ 23 กุมภาพัน ธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริห าร มหาวิทยาลั ย
วลัยลักษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และไม่มีกรรมการฯ แก้ไขรายงานการประชุม
2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาข้อมูลการดาเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่
2/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
1) หน้าที่ 3 จาก 24 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 3.
จากเดิม “3. ปัจจุบันมีการปรับปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่วไป โดยกาหนดให้ มี
การทดสอบความรู้ ภ าษาไทยก่ อ นเรี ย นรายวิ ช าภาษาไทย การก าหนดเนื้ อ หาสาระส าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ
การเรียงความ การย่อความ และการเขียนหนังสือราชการในรายวิชาภาษาไทย .....”
แก้ไขเป็น “3. ปัจจุบันมีการปรับปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่วไป โดยกาหนดให้ มี
การทดสอบความรู้ภาษาไทยก่อนเรียนรายวิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับเนื้อหานั้นให้เพิ่ม
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียงความ การย่อความ และการเขียนหนังสือราชการ .....”
2) หน้าที่ 3 จาก 24 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 4.
จากเดิม “4. สานักวิชาควรพยายามสร้างความโดดเด่น .....”
แก้ไขเป็น “4. สานักวิชาควรสร้างความโดดเด่น .....”
3) หน้าที่ 6 จาก 24 บรรทัดที่ 3
จากเดิม “Study Aboard”
แก้ไขเป็น “Study Abroad”
4) หน้าที่ 6 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.4 ขอให้ยุบรวมข้อ 1. และข้อ 2. และ
เพิ่มเติมข้อความให้มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ “1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ โดยน าเสนอสิ่ งของต่างๆ ที่ มีอยู่ จ ริง และนาเสนอในรูป แบบแอนิ เมชั น เพื่ อ ให้ เกิ ดความโดดเด่ น
แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วไป ดังนั้นหลักสูตรจึงควรใช้สื่อแอนิเมชันในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มีโอกาสได้รู้จัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”
5) หน้าที่ 8 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.6 ข้อ 2.
จากเดิม “2. ต่อไปควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา .....”
แก้ไขเป็น “2. ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา .....”
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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6) หน้าที่ 8 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.6 ข้อ 4.
จากเดิม “4. หากจะมีการจัดทาโรงงานต้นแบบจาลอง .....”
แก้ไขเป็น “4. การจัดทาโรงงานต้นแบบจาลอง .....”
7) หน้าที่ 11 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.11 ข้อ 1.
จากเดิม “1. ขอให้สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบชื่อเรียก .....”
แก้ไขเป็น “1. ขอให้สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบคาเรียกชื่อ .....”
2. สืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 4.5 (หน้า 7 จาก 24) ที่เกี่ยวข้องกับการออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาของนักศึกษา นอกจากการพิจารณาปรับระยะเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาจาก
เดิมภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที่ 3 แล้ว ควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถออกปฏิบั ติสหกิจ ศึกษาได้มากกว่า 1 ครั้ ง โดยใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา รวมถึง
การพิจารณานาจุดเด่นด้านสหกิจศึกษาที่เกี่ยวกับโอกาสการได้งานทาของนักศึกษาที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับสถานประกอบการ มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย
3. ขอให้แสดงหมายเลขบรรทัดของรายงานการประชุมฉบับพิจารณารับรอง เพื่อ ความ
สะดวกในการพิจารณาและอ้างอิง
มติที่ประชุม
2/2560

1. หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่

2. มอบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและกิ จ การต่ า งประเทศหารื อ กั บ
ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เกี่ยวกับการพิจารณาปรับรูปแบบการดาเนินการสหกิจ
ศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านักวิช าวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28
กุม ภาพั น ธ์ 2560 ได้ มีมติเห็ น ชอบรายชื่อผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก ประจาภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) (แบบ 2.1) จานวน 1 คน คือ นายศุภวุฒิ เบ็ญจกุล
มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
การพิจารณา
ขอให้ แ ก้ ไ ขข้ อ มู ล ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในส่ ว นของชื่ อ บทความและสถานภาพ
การเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้อง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึก ษา 2559 จ านวน 1 คน ตามที่ ส านั กวิช าเสนอ ทั้ งนี้ ขอให้ แ ก้ไขข้อ มู ล ของผู้ สาเร็จ การศึ กษา
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 4.2

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุม
ครั้งพิเศษที่ 2/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 5 คน โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
4
1
5

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 5 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.3

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดทา (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา โดยการประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์
2. เพิ่ ม เติ ม จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของการจั ด การเรีย นการสอน
ในหลักสูตร เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3. ระบุคาชี้แจง/คาอธิบาย/เงื่อนไขในการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก
4. ระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา
CMM60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4)
6. แนะนาให้พิจารณาการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ทุกสานักวิชาจัดทาแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแผนการขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ มีจานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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2. มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ตรวจสอบข้ อ มู ล กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ในกรณีที่มีการปรับชื่อหลักสูตรหรือชื่อปริญญา ว่าควร
ระบุเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือเป็นหลักสูตรใหม่
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต สาขานิเทศศาสตร์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ข อให้ ส านั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ต รวจสอบข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.4

ขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. .....
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามชั้น คือ ตรี
โท เอก ใน (ร่าง)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ พ.ศ. ..... โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีน าคม 2560 ได้
พิจารณาและเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบการกาหนดชื่อปริญญาเอกที่ถูกต้องและเหมาะสมระหว่าง
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” และ “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .....
วาระที่ 4.5

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 15 - 16 กุมภาพั นธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม
2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา โดยการประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา
CMM60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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3. ควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้
นักศึกษามีโอกาสได้งานทาในสถานประกอบการหลังจากฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
4. เพิ่ มเงื่อนไขให้ มีรายวิชาบังคับ ก่อนของรายวิช า ICT60-124 คณิ ตศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ ICT60-223 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายวิชาบังคับก่อนอาจจะ
กาหนดให้มีการทดสอบความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
5. ตรวจสอบความครบถ้ว นของแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละรายวิชา
6. กาหนดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบ 5 คน โดยไม่ซ้ากับหลักสูตรอื่น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
7. สร้างความน่าสนใจ/จุดเด่นของหลักสูตรโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเข้ามา
มีส่วนร่วมในหลักสูตร เช่น ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. พิจารณาจัดทาหลักสูตรในรูปแบบปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อดึงดูดให้มี
ผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. เร่งดาเนินการเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 ก่อนเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสานักวิชามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
5. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา”
แก้ไขเป็น “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ
ให้ถูกต้อง และพิจารณาดาเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.6

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม
2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา โดยการประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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2. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา
CMM60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4)
3. สามารถปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ก่ อ นครบระยะเวลา 5 ปี ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ได้ เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว
4. สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น ปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
หรือจัดให้มี Study abroad เป็นต้น
5. เพิ่มเงื่อนไขให้มีรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาด้านคณิตศาสตร์ โดยรายวิชาบังคับ
ก่อนอาจจะกาหนดให้มีการทดสอบความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
6. ตรวจสอบความครบถ้ว นของแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละรายวิชา
7. ปรับแก้เงื่อนไขการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยตัดคะแนน O-Net GAT และ
PAT และแก้ไขเป็น การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
8. ปรั บ แก้ ชื่อรายวิช าและค าอธิบ ายรายวิช าของรายวิช าหั ว ข้ อพิ เศษทางวิศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ 1 2 และ 3 ให้มีความแตกต่างกัน
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขชื่อสานักวิชาใน มคอ.02 ให้ถูกต้อง
2. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา”
แก้ไขเป็น “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”
3. แก้ไขจานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “8 หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “9
หน่วยกิต”
4. แก้ไขกาหนดเปิดสอน จากเดิม “ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560” แก้ไขเป็น
“ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.7

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
1 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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1. มีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา โดยการประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา
CMM60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4)
3. ปรับแก้ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาของรายวิชาหัวข้อพิเศษให้มีความแตกต่างกัน
4. ระบุคาชี้แจง/คาอธิบาย/เงื่อนไขในการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก
5. ระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ปรับ แผนการศึก ษาโดยต้ องลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึ กษาหนึ่ งๆ ไม่น้ อยกว่า
12 หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
7. พิจารณาปรับจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา MTA60-315 โครงงาน
สาหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 และ MTA60-411 โครงงานสาหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน 2 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
8. ตรวจสอบความครบถ้ว นของแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละรายวิชา
9. แก้ไขข้อความการรับนักศึกษาเป็น การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้เ ป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
10. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงานข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” รวมทั้งพิจารณาจานวนตัวบ่งชี้ให้มีความเหมาะสม
11. ปรับ แก้คาอธิบ ายรายวิช าภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิช า MTA60-423
การกาหนดคุณลักษณะของพื้นผิว การจัดแสง และเรนเดอร์สาหรับแอนิเมชัน 3 มิติ ให้มีความสอดคล้องกัน
12. ระบุกระบวนการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
13. ระบุ จุดเด่นของหลักสูตรให้ ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสถานที่/พื้นที่การเรียนรู้ส าหรับ
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. สานักวิชาต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
2. ขอให้คณบดีกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดหาหนังสืออ้างอิงเพิ่มเติม (Standard Text
Book) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยของแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าและอ่านเพิ่มเติม
3. แก้ไขชื่อหลักสูตรใน มคอ.02 และ มคอ.2 ให้ถูกต้อง จากเดิม “วิทยาศาสตร์บัณฑิต”
แก้ไขเป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
4. แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร จากเดิม “วิชาโท ....... หน่วยกิต ” แก้ไขเป็น “วิชาสหกิจ
ศึกษา 9 หน่วยกิต”
5. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา”
แก้ไขเป็น “สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้อง และพิจารณาดาเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.8

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
1 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปรับแก้ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาของรายวิชาหัวข้อพิเศษให้มีความแตกต่างกัน
2. ตรวจสอบความครบถ้ว นของแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละรายวิชา
3. ปรับแก้กระบวนการประเมินผลของการค้นคว้าอิสระ ข้อ 5) เป็น การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานข้อ 9. ว่าใช้คาว่า “อาจารย์
ประจา” หรือ “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
การพิจารณา

ควรวางแผนการดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.9

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบั ณฑิ ต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
1 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึ กษาที่ 1 ควรให้ นั กศึกษาเสนอหั ว ข้อวิจัย ได้ ปรึกษา/
ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และดาเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัย (Literature Review)
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพบัณฑิตให้มีรายละเอียด
ที่ชัดเจน โดยจัดทาเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่มาจากต่างประเทศ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 13 จาก 28

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ส นใจเข้ า เรี ย นทราบว่ า หากมี ค ะแนนสอบวั ด ระดั บ
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด สานักวิชาจะมีมาตรการในการช่วยให้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในเรื่องการเขียน Literature Review
(การทบทวนวรรณกรรม)
3. ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาเร่งดาเนินการปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า
ด้ว ยการศึ กษาขั้ น บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ในส่ ว นของเกณฑ์ ค ะแนนสอบวัดระดั บ ภาษาอั งกฤษในการรับ นั ก ศึ กษา
ให้ชัดเจน เพื่อที่แต่ละหลักสูตรจะได้นาไปดาเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
4. หากจั ด การเรี ย นการสอนในรูป แบบ Research Program ในภาคการศึ ก ษาแรก
ควรให้คาแนะนาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานหรือทฤษฎีต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
5. กาหนดให้มีการนาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติได้ แต่ไม่ควรบังคับ
6. สานักวิชาควรจัดทาทาเนียบประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีเ่ ป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้
7. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ในสานักวิชาเสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ยดของหลั กสู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.10

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรของสานักวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒ นาหลั กสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
2) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
4) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บรรลือ กรมาทิตย์สุข
5) อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เชาวลิต นาคทอง
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
7) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.มานิตา วิทยารัตน์
8) อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์
9) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว
11) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
12) นายอวยพร เรืองศรี
13) นางนฤมล อินปิน
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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การพิจารณา

ขอปรับแก้ตาแหน่งของกรรมการจานวน 2 คนดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บรรลือ กรมาทิตย์สุข
จากเดิม “กรรมการ”
แก้ไขเป็น “กรรมการและเลขานุการ”
2. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
จากเดิม “กรรมการและเลขานุการ”
แก้ไขเป็น “กรรมการ”

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้แก้ไขตาแหน่งของกรรมการก่อนดาเนินการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.11
การแบ่งส่วนงานภายในสานักวิชาเภสัชศาสตร์
สรุปเรื่อง
สื บ เนื่ อ งจากสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งและกาหนดการแบ่งส่วนงานสานักวิชา ศูนย์ สถาบัน โดยที่ประชุมขอให้
สานั กวิชาที่มีข้อคิดเห็ น แตกต่างเรื่องการแบ่งส่ วนงานตามที่เสนอในที่ประชุม จัดทารายละเอียดการแบ่ง
ส่วนงานที่มีความเหมาะสมตามบริบ ทของสานักวิชาเสนอให้มหาวิทยาลั ย พิจารณาเพิ่มเติมนั้น สานักวิช า
เภสัช ศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจาสานักวิช าฯ พิจารณาแล้วเห็ นว่าในปัจจุบันสภาเภสั ชกรรมซึ่งเป็น
สภาวิชาชีพที่ดูแลการจัดการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในระดับความเชี่ยวชาญ
อย่างชัดเจนใน 3 สาขา คือ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ทั้งนี้ การแบ่งส่วนงานภายในสานักวิชาที่จะต้องดาเนินการในช่วงต่อไปข้างหน้า
ควรที่ จ ะสอดรั บ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอนตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 มีนาคม
2560 จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันเสนอให้มีการแบ่งส่วนงานภายในสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
4. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพิจารณา

ขอให้ระบุ “สถานวิจัย” ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานเดิมของสานักวิชา

มติที่ประชุม

เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. สถานวิจัย
3. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
4. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
5. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 4.12

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าการจั ด การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2560 วัน ที่ 15
มี น าคม 2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 14 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
5
1
1
5
1
1
14

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

-

-

การพิจารณา
ขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษาของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในทีป่ ระชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 14 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.13

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
16 มีน าคม 2560 ได้มีม ติเห็ น ชอบรายชื่อ ผู้ ส าเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ประจาภาคการศึ กษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 16 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ทั้งสิ้น
(คน)
4
1
1
1
9
16

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)

-

-

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 16 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.14

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20
มี น าคม 2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 1 คน คื อ นางสาวภาวิ ด า เนติ วุ ฒิ ส าร
มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาแพทยศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.15

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่
7/2560 วั น ที่ 17 มี น าคม 2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 13 คน โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
ผู้สาเร็จ
เกียรตินิยม
หลักสูตร
การศึกษาทั้งสิ้น อันดับหนึ่ง
(คน)
(คน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
5
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)
2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
4
รวมจานวนทั้งสิน้
13
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.16

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่
16 มีน าคม 2560 ได้มีม ติเห็ น ชอบรายชื่อ ผู้ ส าเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ประจาภาคการศึ กษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 22 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
2
20
22

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
1
1

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 22 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.17
การมอบอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ จากสภาวิชาการไปยังสานักวิชา
สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 (11) ได้กาหนด
อานาจหน้าที่ของสภาวิชาการไว้ดังนี้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
กระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงขั้นตอนดาเนินการด้าน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้คล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการ
เห็ น ชอบมอบอานาจให้ ร องอธิการบดีฝ่ ายวิช าการและกิจการต่างประเทศหรือรองอธิการบดีที่อธิ การบดี
มอบหมายให้กากับสานักวิชาเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้สานักวิชาผู้รับผิดชอบดาเนินการในการจัดทาคาสั่งเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้
1. คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่
2. คณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
5. คณะกรรมการประจาหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. อาจารย์ผู้สอน
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8. อาจารย์ประจาหลักสูตร
9. แต่งตั้งบุคคลใดๆ ให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว เรื่ อ งใดหากเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งรายงานให้
สภาวิชาการทราบ ขอให้ดาเนินการรายงานให้ทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณีในโอกาสแรกที่พึงกระทาได้
การพิจารณา
ขอให้ เพิ่มเติม การมอบอานาจให้ ส านักวิชาผู้ รับผิดชอบดาเนินการในการจัดทาคาสั่ ง
เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของแต่ละสานักวิชาด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบการมอบอานาจจากสภาวิชาการไปยังสานักวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 4.18

แนวทางการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง
สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ก าหนดให้ กระบวนการเปิ ด หลั ก สู ตรใหม่ มีก ารจั ดท ารายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดทารายงานผลการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการวิช าการและสภาวิชาการพิจารณา ก่อนที่จะดาเนินการจัดทารายละเอียดของหลั กสู ต ร
(มคอ.2) ต่อไปนั้ น เพื่อให้กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการจัดทาหลักสู ตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปด้วยความกระชับและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนวทางการเสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและสภาวิชาการ ดังนี้
1. การเสนอรายละเอีย ดของหลั กสูตรใหม่ (มคอ.2) ให้ แนบรายงานผลการศึกษา
ความเป็นไปได้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา และนาเสนอพร้อมกันในวาระเดียวกัน
2. การเสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (มคอ.2) ให้ แ นบรายงานผล
การประเมินหลักสูตรเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและนาเสนอพร้อมกันในวาระเดียวกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558)
(คาสั่ง มวล. ที่ 698/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558)

1. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
2. อาจารย์ดารุณี บุญครอง
3. อาจารย์กาญจนา สิรสิ ิทธิมหาชน
4. อาจารย์ธิดา เกษตรกาลาม์
(ลาออกวันที่ 5 พฤษภาคม 2559)

5. อาจารย์ Wei Wang

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
2. อาจารย์ดารุณี บุญครอง
3. อาจารย์กาญจนา สิรสิ ิทธิมหาชน
4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
(เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

5. อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์

(ลาออกวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

(เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 13 มกราคม 2560)

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 19 จาก 28

วาระที่ 5.2

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิช าศิ ล ปศาสตร์ ข อเปลี่ ย นแปลงรายชื่ ออาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุม
วาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
2. อาจารย์อัมพร หมาดเด็น
3. อาจารย์ทวีลักษณ์ พลราชม

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
2. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
3. อาจารย์ ดร.พัชรีย์ จาปา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
2. อาจารย์อัมพร หมาดเด็น
3. อาจารย์ทวีลักษณ์ พลราชม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
2. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
3. อาจารย์ ดร.พัชรีย์ จาปา

(เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 4 มกราคม 2560)

(เริม่ ปฏิบัติงานวันที่ 4 มกราคม 2560)

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
วาระที่ 5.3

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 212/2559 ลงวันที่11 เมษายน 2559)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
3. อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

(ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2560)

4. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
5. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

4. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
5. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 5.4

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3) อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสานักวิชา)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา
กรรมการ
7) อาจารย์ปิยชาติ สึงตี
กรรมการและเลขานุการ
8) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
การพิจารณา
ขอให้ เพิ่ มเติม ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ริน ทร์ ไหมศรีก รด เป็ น กรรมการในฐานะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึกษาประจาหลักสูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ศึกษา โดยขอให้ เพิ่ มเติมชื่อ รองศาสตราจารย์
ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นกรรมการ ก่อนดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.5

ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพิ่มเติมจานวน 4 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนและให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังนี้
1) อาจารย์ ดร.พัชรีย์ จาปา
สอนรายวิชา SEA-714 ไทยศึกษา
2) อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
สอนรายวิชา SEA-615 ศรัทธากับเหตุผล :
ศาสนธรรมกับโลกียธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล สอนรายวิชาSEA-712 สาเนียงพื้นเมือง :
เรื่องเล่าและวรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
สอนรายวิชาSEA-712 สาเนียงพื้นเมือง :
เรื่องเล่าและวรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ ส อนประจ าหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 5.6

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเอเชี ย ศึ กษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยได้ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ า
สานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุม วาระเวียนที่ ว3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
2. อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
2. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

(ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2560)

3. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
5. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

3. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
5. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต
สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วาระที่ 5.7

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ลงวั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2559 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเอเชี ย ศึ ก ษาไปแล้ ว นั้ น เพื่ อ ให้
การบริหารจัดการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม สานักวิชาศิลปศาสตร์จึง ขอ
เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึก ษาประจ าหลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเอเชี ยศึ กษา
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิ ชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนที่ ว3/2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
2) ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
3) อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสานักวิชา)

(สังกัดสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
7) อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา
8) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักวิชาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึกษาประจาหลักสูต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 22 จาก 28

วาระที่ 5.8

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าการจั ดการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมจานวน 1 คน คือ นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ ผู้ใช้บัณ ฑิตจาก
สถานประกอบการ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
1 มีนาคม 2560 มีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2) อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ จาเริญวงศ์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
6) ศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
7) ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์
8) นายอภิชาต พานิชกุล
9) นายสมเกียรติ โมราลาย
10) นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
13) อาจารย์ฮุซเซ็น นิยมเดชา
14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
15) อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
16) อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
17) อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
18) อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
19) อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
20) อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
21) อาจารย์สุชาติ ฉันสาราญ
22) อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่
23) อาจารย์นลินี ทินนาม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

24) นางสาวกนิษฐา ทองใบ

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ศิษย์เก่า)

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 23 จาก 28

วาระที่ 5.9

ขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2560 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
ปรับ ปรุงหลักสูตรเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม สานักวิชาการจัดการจึงขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของ
คณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสูตรบั ญ ชีบั ณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 2 คน ทั้งนี้ ได้ผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม
2560 และคณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง พิ เศษ 3/2560 วั น ที่ 21 มี น าคม 2560 มี ร ายชื่ อ
คณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2) อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
3) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร
6) นายสากล ถาวรรัตน์
7) นางสาวสาวิตรี ศรีทอง
8) นายปุณยวัช นุกิจรังสรรค์
9) นางสาวอรอุมา ชูเมือง
10) อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
11) อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
12) อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
13) อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
14) อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
15) อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

16) นางลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงต าแหน่ งของคณะกรรมการปรับ ปรุ ง หลักสูตรบั ญ ชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 5.10

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการจั ด การสารสนเทศดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์
2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 3/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 24 จาก 28

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
3) อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธญ
ั ญา ด้วงอินทร์
6) อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
8) อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
9) นายภากร กุลศุภกร
10) นางสาวณฐมน กฤตานนท์
11) นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
12) อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
13) นายขุนดี หลาสุบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ศิษย์เก่า)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขา
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 5.11

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มีนาคม
2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 3/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
2) อาจารย์ ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์
3) อาจารย์ ดร.ไชยพร หล่อทองคา
4) นายพยงค์ พวงศรีพงศ์
5) นายนิรินธน์ รักมาก
6) อาจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
7) อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
8) อาจารย์กฤต ฝันเซียน
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
10) นางสาวแวววรรณ อินทร์ขัน

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสานักวิชา)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการและเลขานุการ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ศิษย์เก่า)

มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอแต่ งตั้งคณะกรรมการปรั บ ปรุง หลัก สูตรวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 25 จาก 28

วาระที่ 5.12

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
สรุปเรื่อง
ส านั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตรขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึก ษา
ประจาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิตและปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12
มกราคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 3/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมี
รายชื่อคณะกรรมการดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ยนต์ มุสิก
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์
4) คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั เมืองแก้ว
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
11) นางสุคณา ศรีทับ

ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
รองประธาน (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสานักวิชา)
กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึกษาประจาหลักสูต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สานักวิชาเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
สรุปเรื่อง
ตามที่ ห ลั ก สู ต รเภ สั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต ส านั ก วิ ช าเภ สั ช ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งการใช้ร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามแนวทางของสภาวิชาชีพ ไปยังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16
มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบการนาเกณฑ์รับรองปริญญาตามกระบวนการรับรองปริญญาของสภาเภสัชกรรม
ไปใช้ ในการประกั น คุ ณ ภาพภายใน หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) ของ
สานักวิชาเภสัชศาสตร์ และนาเกณฑ์รับรองหลักสู ตรและสถาบันของสภาการพยาบาล ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 6.2

แนวทาง/มาตรการดาเนินการส่งเสริมให้บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม
สามารถสอบผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมได้มากขึ้น
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เสนอแนวทาง/มาตรการส่งเสริมให้
บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมสามารถผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีระบบ E-Testing ที่ทุกสานักวิชาสามารถขอใช้บริการ
เพื่อเตรียมและฝึกให้นักศึกษาทาข้อสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพได้
2. ส านั กวิช าพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการแก้ปั ญ หานักศึ กษาท า
ข้อสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพไม่ทันตามเวลา โดยการประสานกับศูนย์บริการการศึกษาในการกาหนด
เวลาในการสอบของนักศึกษาให้เท่ากับเวลาที่สภาการพยาบาลกาหนดให้นักศึกษาทาข้อสอบเพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ คือ 1 ข้อ 1 นาที และใช้วิธีนี้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
3. สานักวิชาเภสัชศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าสอบจริงในช่วง
ปีที่ 6 การจัดให้นักศึกษาติวให้เพื่อนโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา การเชิญบุคคลภายนอกที่มี องค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญมาติวให้ นั กศึกษา การจั ดสถานการณ์ ส อบจาลอง เพื่ อให้ นักศึ กษาทดลองทาข้อสอบก่อน
สอบจริง
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.3

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2560 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.4
การปรับรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
ตามที่ส ภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมพอลิ เมอร์ (หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ไปแล้ ว นั้น เพื่ อให้ การดาเนิน การปรับ ปรุงหลั กสู ต ร
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจึงขอ
ปรั บ รายชื่ อ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

หน้า 27 จาก 28

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.5
ทุนอุดหนุนและรางวัลการจัดทาตาราและหนังสือ
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมให้
คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือและตารา ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง จะมี
ส่วนในการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนและรางวัลการจัดทาหนังสือและตารา เพื่อการผลิตเอกสารทางวิชาการอย่างมี
มาตรฐาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา และ/หรือเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญในการวิจัย
เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์ทางวิชาการในวงกว้าง โดยมีแผนนาสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ หรือ
จั ด พิ ม พ์ โดยส านั ก พิ ม พ์ ที่ ชั ด เจน ทั้ งนี้ ม หาวิท ยาลั ยสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการไม่ เกิ น 30,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 20 เดือน และสนับสนุนรางวัล 20,000 บาท สาหรับหนังสือและตาราที่ได้รับ
การประเมินระดับดี และ 30,000 บาท สาหรับหนังสือและตาราที่ได้รับการประเมินระดับดีมากหรือดีเด่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.6
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยและแนวทางการวิจัย
สรุปเรื่อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในคณะทันตแพทยศาสตร์
ของประเทศไทย มีดังนี้
มหาวิทยาลัย
A

B
C
D
E
F
G
มติที่ประชุม

สาขาวิชาที่เปิด
สาขาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
สาขาวิชาทันตกรรมการจัดฟัน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
สาขาชีววิทยาช่องปาก

รับทราบ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -
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วาระที่ 6.7
การปรับปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปี พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มีการประชุมในวันพุธช่วงบ่าย ในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน และแจ้ง
ให้สภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น เนื่องจากรักษาการแทน
อธิการบดี (ประธานกรรมการสภาวิชาการ) ขอปรับปฏิทินการประชุมสภาวิชาการฯ ประจาปี พ.ศ. 2560 โดย
กาหนดใหม่ให้มีการประชุมในวันจันทร์ช่วงบ่าย ในสัปดาห์ที่ 4 . ของแต่ละเดือน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ครั้งที่

วันประชุม

เวลา

สถานที่

4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
จันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560*
จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.

ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

กาหนดส่งวาระให้
ฝ่ายเลขานุการฯ
ภายในวันที่
17 เมษายน 2560
15 พฤษภาคม 2560
19 มิถุนายน 2560
17 กรกฎาคม 2560
21 สิงหาคม 2560
18 กันยายน 2560
24 ตุลาคม 2560
20 พฤศจิกายน 2560
18 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ * เนื่องจากวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ (วันปิยมหาราช) จึงขอเปลี่ยนวันประชุมเป็นวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สรุปเรื่อง
การรั บ อาจารย์ ใหม่ ข องแต่ ล ะส านั ก วิ ช า ต้ อ งคาดหวั งว่ าจะสามารถร่ ว มกั น พั ฒ นา
สานักวิชาให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม
(นายอวยพร เรืองศรี)
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -

