รายงานการประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
…………………………………
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2560)
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (รักษาการแทนอธิการบดี)
ประธานฯ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (คณบดีสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
กรรมการ
คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/
กรรมการ
แทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
12. อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทร์ศิริ (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/
กรรมการ
แทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
13. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/
กรรมการ
แทนคณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
14. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล)
กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
กรรมการ
16. นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล (ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
กรรมการ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการ
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการ
20. อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กรรมการ
21. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/
กรรมการ
ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
22. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
23. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
กรรมการ
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25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
27. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
30. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
31. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
33. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
34. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
36. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
38. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการต่างประเทศ) เลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2560)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
8. อาจารย์อัมพร หมาดเด็น (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
9. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
10. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
11. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2560)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั เมืองแก้ว (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
8. อาจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติ รา เพ็ชรกิจ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
11. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
12. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
14. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
15. อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้กากับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ)
16. นางสาวนิศาชล คชคีรีเดชไกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา)
17. นายธนะชัย เหล่าลุมพุก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา)
18. นายอวยพร เรืองศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
19. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
20. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
21. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
22. นางสาวปริมประภา เขมะกะ (พนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม (วันที่ 27 เมษายน 2560)
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (รักษาการแทนอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (คณบดีสานักวิชาการจัดการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
11. อาจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (อาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์/
แทนคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
12. นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล (ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
13. อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/
ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
14. นางสาวนิศาชล คชคีรีเดชไกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา/
แทนผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
15. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
16. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
18. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
20. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
22. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
23. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
24. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการต่างประเทศ) เลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (วันที่ 27 เมษายน 2560)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
2. อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
9. อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
17. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
18. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
19. อาจารย์อัมพร หมาดเด็น (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
20. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
21. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
23. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
24. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (วันที่ 27 เมษายน 2560)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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3. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คาพรรณ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
4. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ (อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
5. อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา (อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
6. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว (อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
7. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
8. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
9. อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
10. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
11. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
12. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
13. อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
14. นายธนะชัย เหล่าลุมพุก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา)
15. นายอวยพร เรืองศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
16. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
17. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
18. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
19. นางสาวปริมประภา เขมะกะ (พนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากขึ้น
2. การรับนักศึกษาปี การศึกษา 2561 จะมีการรับตรงครั้งแรกทั่วประเทศ 2 รอบ คือ
เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาประเภทโควตา Admission ครั้งที่ 1
และการรับนักศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
แล้ว จะเริ่มนัดประชุมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
3. ให้คณบดีทุกสานักวิชาจัดทาแผน Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้
ทุกสานักวิชาเป็นเจ้าภาพหลัก และให้ศูนย์บริการการศึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนในการทา Road Show ที่มุ่งเน้น
การประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละสานักวิชาไปยัง 100 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
4. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจาสานักวิชา เพื่อให้ร่วมกันดาเนินงานของสานักวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ในส่ วนของการปฏิรูป ระบบการเรียนการสอน ได้มีการดาเนินการเรื่องต่างๆ เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพกากับดูแลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ
กากับดูแลจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ บัณฑิตมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบ
เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นจานวนมากขึ้น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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6. ขอเชิญชวนให้อาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ ใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น สื่ อ ในวั น ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นวิทยากร
7. ขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเรื่อง Innovative Learning เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันวางแผนที่ชัดเจนและดาเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ
8. อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา นาเสนอภารกิจหลักของสถาบันภาษา
รวมถึงแผนการดาเนินการและความคืบหน้าในการปฏิรูประบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
9. มีการจ้างอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นพนักงานสังกัดสถาบันภาษา โดยระบุ
ภาระงานในสัญญาจ้างอย่างชัดเจนให้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ช่วยสอนรายวิชาของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงช่วยงานของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน จะกาหนดให้
อาจารย์ต่างชาติเน้นในเรื่องการพูดและการฟัง และให้อาจารย์ชาวไทยเน้นเรื่องการอ่านและการเขียน ทั้งนี้
ต่อไปอาจมีการระบุให้อาจารย์สังกัดสถาบันภาษาเป็นผู้ให้คาปรึกษาด้านภาษาอังกฤษให้แต่ละสานักวิชา
10. การสร้างห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ
และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560
11. สานักวิชาต่างๆ อาจเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้อาจารย์ ใน
สานักวิชาเข้าศึกษาต่อในรูปแบบ Research Program โดยให้ได้รับเงินเดือนเช่นเดิม แต่อาจกาหนดให้มีภาระ
งานสอน 1 – 2 รายวิชา และต่อไปมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์
ในรูปแบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)
12. แนวทางในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้น
ของประเทศ คือ 1) การเปิ ดหลั ก สู ต ร Bilingual หรือ English Program 2) การจัด การเรีย นการสอนใน
รายวิชาเฉพาะจานวนครึ่งหนึ่งของแต่ละหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
13. การปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
14. การเปิ ดหลั กสู ตรทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต จะทาเป็น หลั กสู ต รนานาชาติ ไม่ใช่
English Program มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ในระดับนานาชาติ โดยมี
แนวคิ ด ที่ จ ะเปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2561 และเปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ทั้ งนี้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริญ ญาตรี ก าหนดให้ เรียนที่ ม หาวิท ยาลั ย
วลัยลักษณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี และเรียนที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560
สรุปเรื่อง
1. ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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- หน้าที่ 10 จาก 28 บรรทัดที่ 7
จากเดิม “Study Aboard”
แก้ไขเป็น “Study Abroad”
2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาข้อมูลการดาเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่
3/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าการจั ด การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 4/2560 วัน ที่ 22
มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 2 คน มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
การพิจารณา
การจั ด ท าระเบี ย บวาระเรื่ อ งผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ขอให้ ร วบรวมและสรุ ป ข้ อ มู ล ของ
ทุกสานักวิชา และนาเสนอเป็นวาระเดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 2 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
2. ให้ ดาเนิน การจั ด ทาระเบี ยบวาระเรื่องผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม
วาระที่ 4.2

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาเภสัชศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าเภสั ช ศาสตร์ ในการประชุ มครั้งที่ 4/2560 วั น ที่ 5
เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา
2559 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จานวน 40 คน มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 40 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -

หน้า 8 จาก 46

วาระที่ 4.3

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 24 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
8
16
24

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
-

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 24 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.4

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าวิท ยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 5
เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ) จานวน 2 คน มีรายละเอียดดัง เอกสาร
ประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 2 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.5

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านัก วิช าศิล ปศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28
มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จานวน 76 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
1
37
2
36
76

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
2
2
4

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
5
2
7

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 76 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.6

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้ง ที่ 5/2560 วันที่
16 มี น าคม 2560 มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ) จ านวน 1 คน
มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจา ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.7

ขอแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สานักวิชาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 812/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้งให้
อาจารย์ปวิธ ตันสกุล ดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สานักวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจาก อาจารย์ปวิ ธ ตันสกุล ได้ขอลาออก
จากการดารงตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารงานของสานักวิช า
การจั ด การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
ส านั ก วิช าการจั ด การ จึ งขอเสนอให้ อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ซึ่ งมี คุณ สมบั ติต ามมาตรา 30
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยวลัยลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนหั วหน้ า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สานักวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการแต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.เยี่ ย มดาว ณรงคะชวนะ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สานักวิชาการจัดการ
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นต้นไป
วาระที่ 4.8
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 141/2560 ลงวันที่ 14 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้ง
ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ป รี ช า แก้ ว สวั ส ดิ์ ด ารงต าแหน่ งหั ว หน้ าสาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน ส านั ก วิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2559 เป็ นต้นไปนั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรีช า
แก้ ว สวั ส ดิ์ ได้ ข อลาออกจากการด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 มี น าคม 2560 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การบริหารงานของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วันที่ 16 มีนาคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา
30 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
อนามัยชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการแต่ งตั้ง อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ า
สาขาวิชาอนามัยชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.9

ขอปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา คาอธิบายรายวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สานักวิชาสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) สานั กวิช าสหเวชศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ ส านักวิช าวิทยาศาสตร์ดาเนินการเกี่ยวกับ
การจั ดการเรี ย นการสอนให้ แก่ห ลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเทคนิ คการแพทย์ (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอของสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้เ ป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรตามแบบ สทนพ.
61.001 จึ ง จะผ่ า นการรั บ รองหลั ก สู ต รและสามารถรั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ในภาคการศึ ก ษาที่ 1/2560 นั้ น
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ว. 3/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติ
รับ ทราบและเห็น ชอบการดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ห ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาเทคนิ ค การแพทย์ ส านั ก วิ ช าสหเวชศาสตร์ ตามที่ ได้ ข อความอนุ เคราะห์ ม า โดยมี ก ารด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา BIO60-191 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
และรายวิชา BIO60-192 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
2. เปิ ด รายวิช าใหม่ BIO60-213 จุ ล ชีว วิท ยาพื้ น ฐาน และ BIO60-214 ปฏิ บั ติ ก าร
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3. เปิดรายวิชาใหม่ CHM60-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรรวมวิช าบรรยายและวิช าปฏิบัติการในกลุ่ มวิช าพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เป็ น
รายวิชาเดียวกัน เพื่อให้จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. มอบหมายให้ ร องอธิก ารบดี ฝ่ ายวิช าการและกิ จการต่ างประเทศเป็ น ประธานใน
การประชุมหารือ ระหว่างสานั กวิช าด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพกับสานักวิช าวิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาจานวนหน่วยกิตมากเกินไป
มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการขอปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา คาอธิบายรายวิชา และขอเปิดรายวิชา
ใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สานักวิชาสหเวชศาสตร์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศเป็นประธานใน
การประชุมหารือระหว่างสานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสานักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาจานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรมากเกินไป
วาระที่ 4.10

ขอเพิ่มรายวิชา LAW-491 สหกิจศึกษา และ LAW-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
ในกลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ข อเพิ่ ม รายวิ ช า LAW-491 สหกิ จ ศึ ก ษา และ
LAW-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ
ทางกฎหมาย ทั้ งนี้ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช ารัฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ
5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชา LAW-491 สหกิจศึกษา และ LAW-492 ปฏิบัติทักษะ
วิชาชีพ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วาระที่ 4.11

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สรุปเรื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต รของส านั ก วิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒ นาหลั กสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2561)
(หลักสูตรนานาชาติ)
1) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศ วงศ์สิริฉัตร
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์
กรรมการ
4) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
กรรมการ
5) ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ
กรรมการและเลขานุการ
6) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสูงอายุ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
(หลั กสู ต รใหม่ พ.ศ. 2561) (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์
ช่องปาก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ)

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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1) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2) ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล
3) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
4) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
5) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล
6) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุภาภรณ์ สุทธมนัสวงษ์
8) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้แก้ไขข้อมูลดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร
1) จากเดิ ม “หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2561)
(หลักสูตรนานาชาติ)” แก้ไขเป็น “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (หลักสูตร
นานาชาติ)”
2) จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสูงอายุ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ)” แก้ไขเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)”
2. ชื่อคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุภาภรณ์ สุทธมนัสวงษ์” แก้ไข
เป็น “ทันตแพทย์หญิง ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์”
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณ ฑิตศึกษา สานักวิชาทัน ตแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.12

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อย
แล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที่
2/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 3/2560 วันที่ 21 มีนาคม
2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปรับแก้ภาษาที่ใช้ในหลั กสูตรโดยเลือก “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ”
2. ให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเลือกทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการตลาด
ด้านธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น
3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ ในชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมทั้ ง
อาจจะจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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4. เพิ่มรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
5. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษโดยให้ใช้เครื่องหมายอัฒ ภาค ( ; ) เพื่อ
แบ่งแยกเนื้อหาหรือหัวข้อ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต
7. ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้ครบทุกด้าน และมีความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา
8. ปรั บ แก้ ก ระบวนการสอบประมวลความรู้ ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
9. พิ จ ารณาจ านวนหน่ ว ยกิ ต และชั่ ว โมงการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าเตรี ย ม
สหกิจศึกษา โดยตรวจสอบความถูกต้องกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
10. ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดยแก้ไขข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
11. ปรับแก้รูปแบบการเขียนประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
12. ปรั บ แก้ รู ป แบบการเขี ย นผลงานทางวิ ช าการให้ เป็ น ไปตามรู ป แบบ APA 6 th
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขจ านวนหน่ ว ยกิ ต ในโครงสร้างหลั ก สู ต รวิ ช าเอกสั ตวศาสตร์ จากเดิ ม “179
หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “180 หน่วยกิต”
2. แก้ ไ ขภาษาที่ ใ ช้ จากเดิ ม “หลั ก สู ต รจั ด การศึ ก ษาเป็ น ภาษาไทย” แก้ ไขเป็ น
“หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.13

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 7 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ มครั้ง พิ เศษ
3/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.14

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 3/2560 วันที่ 21
มีนาคม 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.15

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอีย ดของหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 4/2560 วันที่ 10
เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบแผนการศึ ก ษาให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า
12 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เกิ น 20 หน่ ว ยกิ ต ยกเว้ น ภาคการศึ ก ษาที่ อ อกปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา และชั้ น ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 3
2. ระบุรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและภาษาอังกฤษพื้นฐานในแผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
3. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”
4. ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
7. แก้ไขเงื่อนไขรายวิชาโดยตัดคาว่า “มีฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่....”
8. ตรวจสอบรหัสวิชาและชื่อรายวิชาให้ถูกต้อง
9. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ทดลองในรายวิชาเทคโนโลยีเซลล์สัตว์
10. พิจารณาปรับรายวิชาการเยี่ยมชมโรงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือโครงการ
11. เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของการสอบประมวลความรู้ ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา
(Comprehensive Exam)
12. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจานวน
หน่วยกิต
13. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับ ผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และให้มีแผนที่ได้ไม่เกิน 2 ชุด

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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14. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
15. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
16. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. สิ่งที่เป็นจุดแข็งของหลักสูตรคืออาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
อาจารย์โดยส่วนใหญ่มีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นจึงควรคิดหาแนวทางและวิธีการในการนาจุดแข็งมาดึงดูด
ให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากขึ้น
2. ต่อไปหากมีนักศึกษาในหลักสูตรไม่ถึง 10 คน ให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น
3. ปรับแก้จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
4. ปรับแก้ข้อมูลในตารางจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
ให้ ถู ก ต้ อ ง และพิ จ ารณาด าเนิ น การในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งตามข้ อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.16

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 4/2560 วันที่ 10
เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบการกาหนดเลขรหัสวิชาให้ถูกต้อง
2. พิจารณาปรับแก้รหัสวิชาสัมมนา 1 และ 2 จากเดิม “AGO60-600, AGO60-601”
เป็น “AGO60-601, AGO60-602” ตามลาดับ เพื่อให้รหัสวิชาและชื่อรายวิชามีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้
ขอให้ พิ จ ารณาการเปิ ด สอนรายวิ ช าสั ม มนาทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษา
3. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับ ผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
วาระที่ 4.17

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด ท า (ร่ า ง)
รายละเอียดของหลั กสูตรปรัช ญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 4/2560 วันที่ 10
เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาสัมมนา 1 - 4 ให้มีรายละเอียดชัดเจนและมีความแตกต่างกัน
2. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับ ผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
3. ตรวจสอบและระบุรายละเอียดของเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
4. แก้ไขตั วบ่ งชี้ ผ ลการดาเนิ นงาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
5. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิงผลงาน
ทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.18

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้ งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
3. เพิ่มคาอธิบาย/เงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก
4. พิจ ารณาการเปิ ดให้ มี วิช าโท เพื่อ รองรับการประกอบอาชีพหลั งส าเร็จการศึ กษา
ที่หลากหลาย เช่น วิชาโทด้านเศรษฐศาสตร์ วิชาโทด้านการจัดการ เป็นต้น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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5. พิจารณาการให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากต่างสานักวิชา
6. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาปัญหาพิเศษให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น
7. แก้ไขคาอธิบายวิชาการจั ดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เกี่ยวกับเนื้อหาเครื่องมือใน
การตัดสินใจเพื่อการผลิตให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา
8. แก้ไขคาอธิบ ายรายวิช าชีววิทยาประมง โดยตัดคา “โปรแกรมไมโครซอฟเอกเซล
(Microsoft excel)” และอาจใช้คาว่า “โปรแกรมแผ่นตารางทาการ (Spread sheet)”
9. ตรวจสอบคาอธิบายวิชาแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
10. แก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้อง
11. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
12. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
13. เพิ่ ม เติ ม จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต รโดยขยายความรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี /
เครื่องมือที่ทันสมัยที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
14. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
15. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ขอให้คิดหาวิธีการในการนาจุดเด่นของหลักสูตรมาดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
การจั ด การทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ข อให้ ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.19

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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2. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
3. พิจารณาจัดแผนการศึกษาของรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยย้ายจากภาคการศึกษาที่ 1
เป็นภาคการศึกษาที่ 3
4. พิจ ารณาการเปิ ดให้ มี วิช าโท เพื่อ รองรับการประกอบอาชีพหลั งส าเร็จการศึ กษา
ที่หลากหลาย เช่น วิชาโทด้านเศรษฐศาสตร์ด้านกฎหมาย ด้านนโยบาย เป็นต้น
5. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีเนื้อหาครอบคลุม
ทุกมิติของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. จัดกลุ่มวิชาเอกเลือกตามหมวดหมู่ 5 ด้าน คือ ดิน น้า อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย
รวมทั้งเพิ่มเติมคาอธิบาย/เงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชาดังกล่าว
7. ตรวจสอบจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต
8. ตรวจสอบคาอธิบายวิชาแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
11. เพิ่ มเติมจุ ดเด่น ของหลั กสู ตรโดยขยายความรายละเอียดเกี่ยวกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
12. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
13. พิจารณาการจัดการศึกษา Study Abroad
14. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.20

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
3. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
4. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาหัวข้อพิเศษให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน
5. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาโครงงาน 2 และ 3 ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและแตกต่างกัน
6. เพิ่มแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แขนงงานไฟฟ้ากาลัง และ แขนงงานไฟฟ้า
สื่อสาร
7. ตรวจสอบจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต
8. ตรวจสอบคาอธิบายวิชาแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
11. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
12. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ควรจัดหาอัตรากาลังอาจารย์ให้มีจานวนมากกว่าจานวนขั้นต่าตามเกณฑ์ที่กาหนด

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.21

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าวิศ วกรรมศาสตร์แ ละ
ทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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2. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3. เพิ่มเติมรายละเอียดจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน
4. ตรวจสอบค าอธิ บ ายรายวิ ช าการเขี ย นแบบวิ ศ วกรรม 2 ที่ เป็ น ภาษาอั งกฤษให้
สอดคล้องกับภาษาไทย
5. แก้ ไ ขค าอธิ บ ายรายวิ ช าหั ว ข้ อ พิ เศษทางวิ ศ วกรรมพอลิ เมอร์ 1 และ 2 ให้ มี
รายละเอียดที่ชัดเจนและแตกต่างกัน
6. ตรวจสอบจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต
7. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาและให้มีแผนที่ไม่เกิน 2 ชุด
8. กาหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบอย่างน้อย 8 หน่วยกิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
9. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติ ส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
10. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ขอให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาปรับ กระบวนการในการด าเนิ น โครงการร่ว มพั ฒ นา
ศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.22

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอีย ดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาสัมมนา 1 และ 2 ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและแตกต่างกัน
2. ตรวจสอบการกาหนดเลขรหัสวิชาให้ถูกต้อง

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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3. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขี ยนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ตรวจสอบข้อมูลชื่อหลักสูตรให้มีความเหมาะสม

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.23

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและแตกต่างกัน
2. แก้ ไขจ านวนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ หลั ก สู ต รแบบ 2.1 จากเดิ ม 44
หน่วยกิต เป็น 45 หน่วยกิต
3. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
การพิจารณา

เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศ วกรรมวัสดุ (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาวิศ วกรรมศาสตร์แ ละทรัพ ยากร
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.24

รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(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 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1
มี น าคม 2560 และคณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ง พิ เศษ 5/2560 วัน ที่ 11 เมษายน 2560
มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น หลัก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 4.25

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานั กวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงหลั กสู ตรและจัดท า
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าวิศ วกรรมศาสตร์แ ละ
ทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งพิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขบทนาให้กระชับและมีเพียง 1 หน้ากระดาษ
2. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”
3. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ถูกต้อง
4. กาหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบอย่างน้อย 8 หน่วยกิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
5. เพิ่ ม เติ ม รายวิช าภาษาไทยพื้ น ฐาน และภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน ในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
6. ตรวจสอบแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
7. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็น 1(0-2-1)
8. ระบุรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจน
9. เพิ่มเติมจุดเด่นของหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอนปฏิบัติการที่จะส่งเสริมให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
10. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาหัวข้อพิเศษ 1 - 5 ให้ชัดเจนและแตกต่างกัน
11. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
12. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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13. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรออกแบบหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการกันในแต่ละสาขาวิชาหรือ ระหว่าง

สานักวิชา
2. ตามที่ได้มีการส่งแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรไปให้ทุกสานักวิชา ดังนั้นจึงขอให้
ร่วมกันวิเคราะห์และคิดหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวคิดการผลิตบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ งนี้ ข อให้ ส านั กวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.26
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งพิเศษ 4/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ระบุ ร ายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานในแผนก ารศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
3. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
รวมถึงพิจารณาจานวนตัวบ่งชี้ให้มีความเหมาะสม
4. พิจารณาแก้ไขจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาระบบฐานข้อมูล
สาหรับงานบัญชี ให้เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ เพื่อความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
5. แก้ไขคาอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
6. พิจารณาเพิ่มจานวนรายวิชาเลือก
7. แก้ ไขวิช าบั งคั บ ก่ อ นของรายวิ ช าการเงิน ธุ รกิ จ โดยตั ด “ACT60-100 การบั ญ ชี
เบื้องต้น”
8. พิจารณาจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาให้มีความเหมาะสม
9. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “1(2-0-4)” เป็น
“1(0-2-1)”
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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10. พิจารณากาหนดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive
Exam) ให้มีรายละเอียดความชัดเจน
11. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
12. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
13. แก้ไขตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรโดยระบุรายละเอียดการปรับปรุงให้
ชัดเจน
14. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
15. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.27
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ ว โดยผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าการจั ด การ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วัน ที่ 22 มี น าคม 2560 และ
คณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง พิ เศษ 4/2560 วั น ที่ 10 เมษายน 2560 ได้ พิ จ ารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ระบุ ร ายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
3. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
รวมถึงพิจารณาจานวนตัวบ่งชี้ให้มีความเหมาะสม
4. พิจารณาแก้ไขจานวนหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนาให้มีความเหมาะสม
5. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
7. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “1(2-0-4)” เป็น
“1(0-2-1)”

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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8. พิจารณากาหนดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive
Exam) ให้มีรายละเอียดความชัดเจน
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
11. แก้ไขตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสู ตรโดยระบุรายละเอียดการปรับปรุง
ให้ชัดเจน
12. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
13. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสากลเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม
2. ควรหาแนวทางและวิธีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความโดดเด่น ให้กับ

หลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาการจัดการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.28

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อย
แล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่
22 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 4/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ได้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ระบุ ร ายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐาน และภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
3. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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4. ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชา MGT60-101,
MGT60-301, THL60-305, THL60-113, THL60-114, THL60-115, THL60-222, THL60-223, THL60-324,
THL60-425, THL60-426, THL60-232 และ THL60-333
5. เพิ่มเติมรายวิชาที่หลักสูตรอื่นเปิดสอนใน ข้อ 13.1 และ 13.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
7. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “1(2-0-4)” เป็น
“1(0-2-1)”
8. เพิ่มเติมลาดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักที่ 2) ให้ครบถ้วน และจัดลาดับกลุ่มวิชาในสาขา
ให้ถูกต้อง
9. ระบุชื่อรายวิชาให้ครบถ้วนทั้งรายวิชา ไม่ควรใส่ชื่อย่อ
10. พิจารณาแก้ไขรายวิชาการนวดเพื่อสุขภาพให้มีชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม โดยมี 2 แนวทาง คือ 1) แบ่งรายวิชาดังกล่าวออกเป็น 2 รายวิชา ประกอบด้ว ย วิชาบรรยาย และ
วิชาฝึกปฏิบัติ และ 2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
11. พิจารณากาหนดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive
Exam) ให้มีรายละเอียดความชัดเจน
12. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
13. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
14. แก้ไขตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสู ตรโดยระบุรายละเอียดการปรับปรุง
ให้ชัดเจน
15. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
16. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ศึกษาวิเคราะห์อัตราการตกออกของนักศึกษา และนาข้อมูลที่ได้ไปพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาการจัดการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
ให้ ถู ก ต้ อ ง และพิ จ ารณาด าเนิ น การในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งตามข้ อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.29
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิช าการจั ด การ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วัน ที่ 22 มี น าคม 2560 และ
คณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง พิ เศษ 4/2560 วั น ที่ 10 เมษายน 2560 ได้ พิ จ ารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ระบุ ร ายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
3.แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน ข้ อ 1. จากเดิ ม “อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
4. พิจารณากาหนดลาดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักที่ 2) ให้เหมาะสม
5. แก้ไขเงื่อนไขรายวิชาโดยตัดคาว่า “มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่....”
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
7. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “1(2-0-4)” เป็น
“1(0-2-1)”
8. พิจารณากาหนดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Comprehensive
Exam) ให้มีรายละเอียดความชัดเจน
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. ก าหนดรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ค รบอย่ า งน้ อ ย 8
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
11. แก้ไขตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสู ตรโดยระบุรายละเอียดการปรับปรุง
ให้ชัดเจน
12. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติ ส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
13. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ทุกสานักวิชารวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ว่ามาจาก
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนทั่วไปในอัตราส่วนใด รวมทั้งขอให้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2. ขอให้คณบดีสานักวิชาการจัดการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้อาจารย์ในสังกัดทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาการจัดการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.30

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 มีนาคม
2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขบทนาให้มีเนื้อหากระชับและลดลงเหลือ 1 หน้า
2. ตรวจสอบงบประมาณรายรับ รายจ่ายของหลักสูตร
3.แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน ข้ อ 1. จากเดิ ม “อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
4. เพิ่มเติมรายวิชาที่หลักสูตรอื่นเปิดสอนในข้อ 13.1 และ 13.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
6. ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนาให้มีความเหมาะสม
7. แก้ไขรูปแบบของแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. จัดลาดับรายวิชาให้ถูกต้อง
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
การพิจารณา
ควรเลื อ กกรณี ศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานและมี คู่ มื อ การสอน (Teaching Note) มาใช้ ใ น
การจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาการจัดการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.31

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาบริห ารธุรกิจ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ ว โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 มีนาคม
2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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1. ตรวจสอบชื่ อรายวิช าและค าอธิบ ายรายวิช าแบบภาษาไทยและภาษาอั งกฤษให้
สอดคล้องกันรวมถึงความถูกต้องของรหัสวิชาและชื่อรายวิชา
2. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
3. ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนาให้มีความเหมาะสม
4. จัดลาดับรายวิชาให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
6. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
การพิจารณา
ขอให้บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาภายในระยะที่กาหนดในหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาการจัดการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.32

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอังกฤษ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ ว โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน
2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”
3. แก้ ไขรายละเอี ย ดใน ข้ อ 5.6 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยระบุว่ามีการเปิดสอนรายวิชาเลือก
4. แก้ไข ข้อ 4.5 ข้อกาหนดการลงทะเบียนรายวิช า ในหมวดที่ 2 ข้อมูล เฉพาะของ
หลักสูตร โดยให้เพิ่มคาว่า “ไม่น้อยกว่า” ไว้หน้าผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
5. เพิ่มเติมความหมายของเลขรหัส รายวิชาให้ ครบถ้วนทุกรายวิชาและจัดเรียงลาดับ
รหัสวิชาให้ถูกต้อง
6. เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน ในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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7. ตรวจสอบแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8. จัดทาแผนการศึกษาให้มีความชัดเจนโดยแยกตามหมวดวิชาเฉพาะและวิชาโท
9. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
10. เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของการสอบประมวลความรู้ ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษ า
(Comprehensive Exam) และย้ายไประบุไว้ที่ ข้อ 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์
ในการประเมินผลนักศึกษา
11. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
12. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ไม่ ค วรจั ด รายวิ ช าให้ ซ้ าซ้ อ นหรื อ ตรงกั น กั บ รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้ จั ด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าเป็ น ภาษาอั งกฤษ ยกเว้ น รายวิ ช าภาษาไทย
รายวิชาพละศึกษา และกลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท
3. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.33

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาจี น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน
2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อ 5.4 ระบบการเรียนการสอน ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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3. พิจ ารณาปรับ ลดจ านวนหน่ว ยกิตตลอดหลั กสูตรไม่เกินกว่า 150 หน่ว ยกิตระบบ
ทวิภาค (187 หน่วยกิตระบบไตรภาค)
4. ระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด้านให้ชัดเจน
5. แก้ไขงบประมาณ รายรับ รายจ่ายของหลักสูตรให้ถูกต้อง
6. กาหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบอย่างน้อย 8 หน่วยกิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
7. เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน ในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
8. ตรวจสอบแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
9. ตรวจสอบคุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ห ากมีคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่ าว
ขอให้หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ชัดเจน
10. จัดกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรและลาดับกลุ่มวิชาในสาขาให้ชัดเจน
11. ตรวจสอบจ านวนชั่ว โมงการเรียนการสอนให้ ส อดคล้ องกับจานวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชา
12. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
13. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
14. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ แก้ไขข้อมูล ในหั ว ข้อ จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา รวมถึงแก้ไข
จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
2. หลักสูตรที่มีการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อื่น ควรมีการจัดทา Pre-test และ Post-test
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. ควรระบุให้ชัดเจนว่าหากเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาจีน จะต้องไปเรียนที่ประเทศจีน
โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาจีน และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
4. ในปีการศึกษา 2561 ควรปรับหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 ปี และ
เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี หรือเรียนที่มหาวิทยาลัย 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาจี น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.34

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียดของ
หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาอาเซีย นศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน
2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง พิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขตัวบ่ งชี้ผ ลการดาเนินงาน ข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์
ประจาหลักสูตร”
2. ระบุ MOU ตามหัวข้อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศไว้ในภาคผนวก
3. กาหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบอย่างน้อย 8 หน่วยกิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
4. เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน ในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
5. ตรวจสอบแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
6. แก้ไขแผนการศึกษาโดยกาหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนออก
ฝึกสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา
7. ตรวจสอบแผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
8. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
9. การปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไป ขอให้มีการทาวิจัยตลาด (Marketing Research)
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้สารวจมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนามาวิเคราะห์และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตเพื่อส่งไปทางานกับบริษัทกลุ่มทุนในประเทศอาเซียน
2. ในปีการศึกษา 2561 ควรจัดทาหลักสูตรในรูปแบบ 3+1 คือเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 ปี
และเรียนที่ต่างประเทศ 1 ปี รวมถึงควรระบุภาษาที่เชี่ยวชาญให้เห็นชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 4.35

รายงานการประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านั ก วิช าสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 - 16 กุมภาพั น ธ์ 2560 และ
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็น ชอบรายงานการประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณ ฑิต สาขาการจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 4.36

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทา (ร่าง) รายละเอียด
ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม
วาระเวีย นครั้ งที่ 3/2560 วัน ที่ 10 เมษายน 2560 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ ม ครั้ง พิ เศษ
5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปรับรูปแบบแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แก้ ไขตั ว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิน งาน ข้อ 1. จากเดิม “อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร” เป็ น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และข้อ 9. จากเดิม “อาจารย์ประจา” เป็น “อาจารย์ประจาหลักสูตร”
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และการจัดเรียงลาดับรายวิชา
4. กาหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบอย่างน้อย 8 หน่วยกิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยระบุเครื่องหมายดอกจันไว้ท้ายชื่อรายวิชา
5. เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานและภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน ในแผนการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1
6. ตรวจสอบแผนการศึ กษาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
7. แก้ไขจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เป็น 1(0-2-1)
8. ระบุรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจน
9. แก้ไขตารางเปรียบเทียบหลักสูตรโดยระบุสิ่งที่ที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
10. พิจารณาปรับลดจานวนหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนาเหลือ 1 หน่วยกิต
11. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน และกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้มี
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
12. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประวัติส่วนบุคคล และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการตามรูปแบบ APA 6th edition
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13. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระยะต่ อ ไป ขอให้ มี ก ารท าวิ จั ย ตลาด (Marketing
Research) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการ เป็นต้น
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ขอให้ ทุ ก หลั ก สู ต รไปพิ จ ารณาทบทวนหาแนวทางหรื อ วิธีก ารในการเพิ่ ม จานวน

นักศึกษาในหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สารสนเทศดิ จิ ทั ล (หลั ก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ทั้ งนี้ ขอให้ สานั ก วิช าสารสนเทศศาสตร์ พิ จารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.37

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18
เมษายน 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
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 42 คน มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส านั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 42 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.38

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาสหเวชศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19
เมษายน 2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3
ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขา
ชีวเวชศาสตร์ จานวน 2 คน มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
รวมจานวนทั้งสิน้

(แผน ก1)
(แผน ก2)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
1
1
2

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จานวน 2 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.39

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 5
เมษายน 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 85 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
รวมจานวนทั้งสิน้

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
1
19
27
1
37
85

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
1
1
2

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
1
2
1
4

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายชื่อผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 85 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.40

การปรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19
เมษายน 2560 เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ โครงสร้า งหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ ในการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ดังนี้
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสูงเกินไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ ห ลั ก สู ตรปริญ ญาตรี 4 ปี มี ห น่ ว ยกิ ต
อยู่ ในช่ ว ง 120 – 150 หน่ ว ยกิ ต ทวิ ภ าค (150 - 187.5 หน่ ว ยกิ ต ไตรภาค) จึ ง เสนอให้ ป รั บ ลดจ านวน
หน่วยกิตรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ และเกณฑ์ของ สกอ.
2. จานวนหน่วยกิตรวมรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และรายวิชาชีพ
ได้แก่ รายวิช าสัมมนาทางเทคนิ คการแพทย์ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่า 1.5 - 2 เท่า จึงเสนอให้ ปรับลดหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. จานวนหน่วยกิตรวมรายวิชาชีพ ได้ แก่ เคมีคลินิก พิษวิทยา และชีวสารสนเทศเพื่อ
สุขภาพ ต่ากว่าเกณฑ์ขั้น ต่า แม้ทางหลักสูตรจะได้มีการจัดเนื้อหา รายวิชาครบถ้วน โดยการผนวกเข้ากับ
รายวิช าอื่นแล้ว แต่ในใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ไม่สามารถแสดงได้ว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียน
รายวิช าครบตามเกณฑ์ โครงสร้ างหลั กสู ต รที่ ส ภาเทคนิ คการแพทย์กาหนด จึงเสนอให้ ป รับ เพิ่ มหน่ วยกิ ต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 4.41
ขอปรับเพิ่มส่วนงานภายในสานักวิชาสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ส ภามหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน เสาร์ที่ 11
มีนาคม 2560 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยสานักวิชาสหเวชศาสตร์ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. สถานวิจัย
3. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4. สาขาวิชากายภาพบาบัด
5. คลินิกกายภาพบาบัด
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอธิการบดี ได้อนุมัติให้สานักวิชาสหเวชศาสตร์
ดาเนินการโครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “คลินิกเทคนิค
การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ” ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ “Walailak University-Medical Technology
Clinic” ชื่อย่อว่า “WU-MeT” ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งประจาอยู่ที่ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงานของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีจุดประสงค์มุ่งเน้นการบริการแบบ
หารายได้ ในรู ป แบบวิ ส าหกิ จ แบบเชิ งรุ ก ซึ่ งจะไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ การด าเนิ น งานของฝ่ า ยเทคนิ ค การแพทย์
ซึ่งให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่จะมีขึ้นเมื่อเปิดดาเนินการโรงพยาบาลฯ เต็มรูปแบบ นอกจากนี้คลินิกเทคนิคการแพทย์ยังสามารถสนับสนุน
บู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการนี้
ส านั ก วิ ช าสหเวชศาสตร์ จึ งขอเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาเพิ่ ม ส่ ว นงาน คลิ นิ ก เทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ ในส่ ว นของส านั ก วิ ช าสหเวชศาสตร์ เที ย บเท่ า สาขาวิ ช าและสถานวิจั ย เช่ น เดี ย วกั บ คลิ นิ ก
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เคยได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนงานมาแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2555
อนึ่ง หากได้รับการอนุมัติให้แบ่งส่วนงานตามเสนอแล้ว สานักวิชาฯ จะได้นาเสนอเรื่อง
ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการที่สามารถนาค่ารักษาพยาบาล
ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียกเก็บ มาเบิกจากทางราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกา
การเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอปรับเพิ่มส่วนงานภายในสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้แก่ คลินิกเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้มีสถานะเทียบเท่าสาขาวิชาและสถานวิจัย
วาระที่ 4.42

โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ก าหนดจั ด โครงการปฐมนิ เทศและต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยคณะทางานในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20
เมษายน 2560 ได้ร่วมกันพิจารณาและกาหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาใหม่ (Learning
Outcomes) รวมถึงวัตถุประสงค์ แนวทาง และ (ร่าง) กาหนดการในการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบวาระ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจั ด สอบวั ด ความรู้ พื้ น ฐานวิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ขอให้ ป ระชาสั มพัน ธ์หั วข้อหรือสาระส าคัญ ของเนื้อหาวิชา รวมทั้งกาหนดการและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ ทั้งนี้
ในส่ ว นของการจั ด สอบวัด ความรู้ พื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ขอให้ ด าเนิ น การหลั งจากเปิ ด ภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์
2. ขอให้ปรับกาหนดการและกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงเวลาของกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า
2) เพิ่มกิจกรรม Campus Tour ในช่วงเช้าหลังจากกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง โดย
น าผู้ ป กครองไปเยี่ ย มชมห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ างๆ ศู น ย์ กี ฬ าและสุ ข ภาพ และศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา
3) เพิ่มกิจกรรมผู้ปกครองพบปะสานักวิชาในช่วงบ่าย
4) เปลี่ยนแปลงเวลาของกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบพี่เลี้ยงจากช่วงค่าเป็นช่วงบ่าย
หลังจากกิจกรรมผู้ปกครองพบปะสานักวิชา
5) เพิ่มกิจกรรมแนะนาเรื่องการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่
ในช่วงค่า
3. ขอให้ผู้บริหารทุกสานักวิชาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองในวันที่ 27 มิถุนายน
2560 และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
4. ขอให้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ แจ้งเลื่ อ นก าหนดการประชุ ม สภาวิช าการครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และสารวจวันเพื่อกาหนดการประชุมดังกล่าวขึ้นใหม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) กาหนดการโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจาปีการศึกษา 2560 หลังจากที่แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 4.43

ขอขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในสัปดาห์ที่สองของวันเปิดภาคเรียน
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
วลั ยลักษณ์ ประจาปี การศึกษา 2560 กาหนดวันสุ ดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่ าช้า การเพิ่มรายวิช าเปลี่ ย นกลุ่ ม เรี ย น (ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษารหั ส ประจ าตั ว 55 ขึ้ น ไป) ในสั ป ดาห์ แ รกของวั น เปิ ด ภาคเรีย น คื อ
วัน อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะมีกระบวนการจัดสอบวัดความรู้
พื้ น ฐานนั ก ศึ ก ษาใหม่ ในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ เวลา
ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาตัวต่อได้ จึงขอเสนอขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จากสั ป ดาห์ แรกของวัน เปิ ดภาคเรี ย น คื อวัน อาทิต ย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็ น สั ป ดาห์ ที่ ส องของวันเปิ ด
ภาคเรียน คือ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก ไม่ควรกาหนดให้นักศึกษามีวิชา
เรียนมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้นั กศึกษาได้คะแนนไม่ดี ดังนั้นจึงขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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กิจการต่างประเทศและผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษาหารือร่วมกับคณบดีทุกสานักวิชาในการกาหนด
จานวนของรายวิชาที่จะเรียนในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ชัดเจน
2. ในวัน ที่ 23 – 31 มี น าคม 2561 จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
จึงกาหนดให้ในช่วงวันดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะช่วงเช้า และกาหนดให้งดการเรียนการสอน
ในวั น ที่ 29 มี น าคม 2561 ทั้ ง วัน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมวัน สถาปนา
มหาวิทยาลัยในช่วงดังกล่าว ดังนั้นจึงขอให้ศูนย์บริการการศึกษากาหนดปฏิทินการศึกษาโดยขยายระยะเวลา
การจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ให้เหมาะสม
3. เนื่องจากมีการเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง
ตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังนั้นจึงขอให้ศูนย์บริการการศึกษา
เร่งดาเนินการปรับกาหนดระยะเวลาของกิจกรรมในช่วงดังกล่าวที่ระบุในปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 ให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้ทุกสานักวิชาทราบ เพื่อ จะได้ดาเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอขยายเวลาการลงทะเบี ยนเพิ่ มรายวิชาสาหรับ นักศึกษาชั้ น ปี ที่ 1
จากสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคเรียน คือวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่สองของวันเปิด
ภาคเรี ย น คื อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 และขอให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 4.44

การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมแจ้งขอถอนวาระ

วาระที่ 4.45
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกโครงการจัดตั้งสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยวลั ยลั กษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 ธันวาคม
2559 ได้ อ นุ มั ติโครงการจั ด ตั้ งส านั กวิช าทั น ตแพทยศาสตร์ไปแล้ ว นั้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ
แนวทางการดาเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คณะกรรมการโครงการ
จั ด ตั้ งส านั ก วิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 วั น ที่ 27 เมษายน 2560 จึ งเสนอขอ
เปลี่ ย นแปลงชื่อ เรี ย กจาก “โครงการจั ดตั้ งส านั กวิช าทั น ตแพทยศาสตร์ ” เป็ น “โครงการจัด ตั้งวิท ยาลั ย
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อ เรี ย ก จากเดิ ม “โครงการจั ด ตั้ ง ส านั ก วิ ช า
ทันตแพทยศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ”
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สรุปเรื่อง
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตร- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลผู้ ใ หญ่ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) โดย ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 13 มีนาคม 2560 ครั้งที่
6/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน
2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
(คาสั่ง มวล. ที่ 40/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559)

1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)

2. อาจารย์อรเพ็ญ สุขะวัลลิ

2. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์

(ไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)

3. อาจารย์สุดา ใจห้าว

3. อาจารย์กาไล สมรักษ์

(ไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)

4. อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร
5. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
2. อาจารย์อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
3. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ

4. อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร
5. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร
3. อาจารย์กาไล สมรักษ์

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558)
(คาสั่ง มวล. ที่ 697/2558 ลงวันที่15 ตุลาคม 2558)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
4. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
4. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ
5. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร

(ลาปฏิบัติงาน 1 ปี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากเดิม “4. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ” แก้ไขเป็น
“4. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร”
2. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร (ใหม่) ในแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ครั้งที่ 1/2560 ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ ใ หญ่ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) หลั ง จากแก้ ไ ขรายละเอี ย ดต่ า งๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 5.2

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จ านวน 4 หลั ก สู ต ร โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิช า
สาธารณสุ ข ศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2560 วั น ที่ 16 มี น าคม 2560 และคณะกรรมการวิ ช าการ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 678/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559)

1. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบลู ย์
2. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
5. อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบลู ย์
2. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
5. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
สาธารสุขศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
2. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
5. อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ดร.ปนัดดา พิบูลย์
2. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
5. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 679/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 680/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559)

1. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
2. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. อาจารย์ประเสริฐ มากแก้ว
4. อาจารย์จิตตราภรณ์ มงคลแก่นทราย

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
2. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. อาจารย์ประเสริฐ มากแก้ว
4. อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก

(อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก ได้ย้ายมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

5. อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ

5. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์

(อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ได้รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และได้รับ
อนุมตั ิการปรับคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
2. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. อาจารย์ประเสริฐ มากแก้ว
4. อาจารย์จิตตราภรณ์ มงคลแก่นทราย
5. อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
2. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. อาจารย์ประเสริฐ มากแก้ว
4. อาจารย์ ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก
5. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
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4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 681/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
2. รองศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
2. รองศาสตราจารย์ วิทยา อานามนารถ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

(ย้ายไปสานักวิชาสหเวชศาสตร์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
2. รองศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
2. รองศาสตราจารย์ วิทยา อานามนารถ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 5.3

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูต รและอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จ านวน 3 หลั ก สู ต ร โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิช า
สารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมวาระเวียนครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งพิเศษ 5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 802/2559 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559)

1. อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

(ลาออกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

(ลาออกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

2. หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
(ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559)
(คาสั่ง มวล. ที่ 804/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพฒ
ั นบวร
3. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพฒ
ั นบวร
3. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. ***อยู่ระหว่างการรับสมัคร***

(ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพฒ
ั นบวร
3. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพฒ
ั นบวร
3. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
4. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. ***อยู่ระหว่างการรับสมัคร***

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 6.1
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
สรุปเรื่อง
สื บ เนื่ อ งจากสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือกับผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ในการปรับระยะเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา จากเดิมภาคการศึกษาที่ 2 เป็น
ภาคการศึกษาที่ 3 ทั้ งนี้ เมื่อวัน ที่ 3 เมษายน 2560 ได้มี การหารือ ในเรื่อ งดังกล่ าวร่ว มกัน เรียบร้อยแล้ ว
โดยสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
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1. ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ก าลั งท าวิ จั ย สถาบั น เรื่อ งภาคการศึ ก ษาของ
การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จึงขอให้กาหนดภาคการศึกษาในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) โดยให้ระบุการออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 ตามแนวปฏิบัติเดิมไปก่อน ทั้งนี้เมื่อผลการวิจัยฯ แล้วเสร็จ
ประมาณปลายปี 2560 จะนามาพิจารณาต่อไป
2. ปรั บ เปลี่ ย นจ านวนชั่ ว โมงการสอนของรายวิ ช า XXX-390 เตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษา
จากเดิม “บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ 1(2-0-4)” แก้ไขเป็น “ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1(0-2-1)”
แต่ยังคงรูปแบบการสอนบรรยายเป็นหลักและสอนเสริมภาคปฏิบัติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.2
การดาเนินงานสถานวิจัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ส ภามหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน เสาร์ที่ 11
มีนาคม 2560 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยสานักวิชาสหเวชศาสตร์ แบ่งส่วนงานออกเป็น 1) สานักงาน
คณบดี 2) สถานวิจัย 3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4) สาขาวิชากายภาพบาบัด และ 5) คลินิกกายภาพบาบัด
แล้วนั้น ประกอบกับคณะกรรมการประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ได้
พิจารณาและเห็ น ว่าเพื่อเป็น การพัฒ นาสถานวิจัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นแหล่ งเรียนรู้ ด้านการวิจัย
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคคลากรระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประทศ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ในการพัฒนา ขับเคลื่อน การสร้างผลงานวิจัยของอาจารย์ใหม่ให้มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ กษา 2558 และการพั ฒ นาอาจารย์ ใหม่ เพื่ อ ก้ าวเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการ
โดยสานักวิชาได้กาหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อสุขภาพ และ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อ
การพัฒนาสานักวิชาสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิชาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (SAH1) ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ และต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 (SAH2) พั ฒ นาเครือ ข่ ายความร่ว มมือ เพื่ อสร้างความเป็ น เลิ ศทาง
การวิจัย วิชาการ และ/หรือบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยสานักวิชาฯ มีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์แล้ว ดังนี้
1. การลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง
เยนเนอรั ล ซัพ พลาย จ ากั ด บริ ษั ท เอเชีย แอนด์ แปซิฟิ คควอลิ ตี้ เทรด จากั ด และบริษั ท หมื่ น ทิ พ ย์ จากั ด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่วมกัน
2. การลงนามบันทึกการสนับสนุนทุนวิจัยกับบริษัท ยู พี มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย
3. การประชุมวิชาการ วิจัยร่วมกับเครือข่ายประเทศในกลุ่มอาเซียน (MTC 2017)
4. โครงการ ศูน ย์ความเป็นเลิ ศ “สหเวชศาสตร์วิจัยพัฒ นานวัตกรรม ผลิตภัณ ฑ์เพื่อ
สุขภาพสู่เชิงพาณิชย์” (SAH60-1)
มติที่ประชุม

รับทราบ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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วาระที่ 6.3
การพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับทราบ
การอนุมัตหิ ลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม

วันที่รับทราบ
7 มีนาคม 2560
7 มีนาคม 2560

หนังสือ สกอ.
ศธ 0506(2)/684
31 มีนาคม 2560
ศธ 0506(2)/685
31 มีนาคม 2560

รับทราบ

วาระที่ 6.4

แนวทางการนาเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกหนังสือ ที่ ศธ 0506(1)/ว 460
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการนาเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช าตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยให้
สถาบั น การศึ ก ษาสามารถน าเสนอมาตรฐานผลการเรี ย นรู้แ ละการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาได้ตามแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 แนวทางเดิ ม ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การมาแล้ ว คื อ ก าหนด
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และที่อ้างอิงเชื่อมโยงได้กับ
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1)
และนาผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดทาแผนกระจายความรับผิดชอบกับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรโดยตรง หรือ
แนวทางที่ 2 กาหนดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และนาผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดทาแผนกระจายความรับผิดชอบกับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
และต้องมีการชี้แจงหรือจัดทาตารางเพิ่มเติม ให้เห็นว่าผลการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
หรืออ้างอิงได้กับผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหรือตามที่กาหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.5

สรุปข้อมูลผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงปัจจุบัน และคงเหลือการรับสมัครประเภทโควตาทั่วประเทศ
รู ป แบบที่ 2 จ านวน 1 ครั้ ง การรั บ สมั ค รประเภทรั บ ตรง จ านวน 2 ครั้ ง และการรั บ สมั ค รประเภท
Admissions จานวน 1 ครั้ง นั้ น ศูน ย์ บ ริการการศึกษาขอสรุปข้อมูล ผลการรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -
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ประจาปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ประกอบด้วย จานวนรับนักศึกษาตามแผน 2,508 คน
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจานวน 1,579 คน คิดเป็น 62.96 % ของจานวนรับตามแผน มีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เลิกประชุมเวลา 18.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เลิกประชุมเวลา 17.20 น.

(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย)
รักษาการแทนผู้อานวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 -

