น

รายงานการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 10/2561
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
…………………………………
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รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (อธิการบดี)
ประธานฯ
2. ศาสตราจารย์ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) กรรมการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช (คณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (คณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
กรรมการ
13. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (ศาสตราจารย์/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
กรรมการ
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
กรรมการ
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
15. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (รองคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์/
กรรมการ
แทนคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ/
กรรมการ
แทนรักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
18. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ (ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล)
กรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
กรรมการ
20. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
กรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง (ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
กรรมการ
23. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (รักษาการแทนผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย)
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)
กรรมการ
25. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา)
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ)
กรรมการ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
กรรมการ
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28. อาจารย์สุธีระ ทองขาว (รักษาการแทนผู้อานวยการอุทยานพฤกษศาสตร์)
กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
30. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกาจร กุศล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
34. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
38. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
39. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
40. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
เลขานุการ
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์/
กรรมการ/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ฉบ
ับเ
ผ

ยแ
พร
ผ่

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ (ศาสตราจารย์/รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการสังคม) ติดภารกิจอื่น
2. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
4. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ)
ติดภารกิจอื่น
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ/
ติดภารกิจอื่น
ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
ติดภารกิจอื่น
7. นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)
ติดภารกิจอื่น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจยั วิทยาการสุขภาพ) ติดภารกิจอื่น
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
ติดภารกิจอื่น
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์) ติดภารกิจอื่น
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
ติดภารกิจอื่น
16. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
17. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
ติดภารกิจอื่น
18. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
ติดภารกิจอื่น
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธญ
ั ญา ด้วงอินทร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)
4. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
7. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
8. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
9. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
10. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
11. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี (อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
12. นายอวยพร เรืองศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
13. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
14. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
15. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
16. นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง (พนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการใช้ข้อบังคับมหาวิท ยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2561 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ..... โดยให้พิจารณา
ดาเนินการและปรับแก้รายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนั้นข้อบังคับฯ ฉบับใหม่จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีก ารพิจ ารณาแต่งตั้ งบุ คคลให้ ดารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ ได้กาหนดว่า ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
สามารถนาผลงานที่มีอยู่และไม่เคยใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาใช้ในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการได้ แต่จะต้องมีการผลิตผลงานใหม่เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
2. จากการที่อธิการบดีได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส พบว่ามหาวิทยาลัย
ที่นั่นให้ความสาคัญกับเรื่องการวิจัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสาคัญกับนักวิจัย ดังนั้น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

หน้า 4 จาก 18

ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีการดาเนินการให้นักวิจัยมีสถานะเทียบเท่ากับพนักงานสายวิชาการ และส่งเสริม
ให้มีนักวิจัยที่สามารถทางานวิจัยได้มากกว่าการสอน โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยรับอาจารย์มาประจาในหลักสูตร
สหวิทยาการ กาหนดบทบาทหน้าที่ให้ทางานวิจัยประมาณ 70 - 80% และกาหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาประมาณ 20 - 30% เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ให้มากขึ้น

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่
26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริห าร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่ ว ยประสานงานมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

มติที่ประชุม
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วาระที่ 2.2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 2/2561
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 2/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่ ว ยประสานงานมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

เรื่องสืบเนื่อง
-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
รายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
วาระที่ 4.1.1 รายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่
9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจาภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร พืชศาสตร์) จานวน
1 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร พืชศาสตร์)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-
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มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
-
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วาระที่ 4.1.2 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 19
กั น ยายน 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ในหลั กสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน โดยมีรายละเอียด
ดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้

นู ย
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มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

วาระที่ 4.1.3 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านัก วิช าสหเวชศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติห น้ าที่แทนคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์) ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ได้มีมติเห็ น ชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จานวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
3

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
-

ฉบ
ับเ
ผ

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สานัก วิชาสหเวชศาสตร์แ ละ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 3 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.2

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา ศิลปศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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1. ทบทวนรายวิชาให้สอดคล้องตาม มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย
2. ตรวจสอบชื่อรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
3. คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
4. ให้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์
หลักในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และตามกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
5. ทบทวนการระบุ จ านวนหน่ ว ยกิ ต และชั่ ว โมงของรายวิ ช า THA62-301 สั ม มนา
ภาษาไทย 8(0-16-8)
6. เพิ่มเติมชั่วโมงฝึกปฏิบัติการให้มากขึ้น
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การพิจารณา
ขอให้ ส านั กวิช าศิล ปศาสตร์ พยายามปรับ หลั กสู ต รให้ มีค วามน่ าสนใจ และมี ผู้ ส นใจ
เข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ ปรับแก้รายละเอียดและดาเนินการ
เรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เป็ น หลั กสู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
15/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 ให้ระบุเป็นจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาจีน ไม่ระบุ
เป็นร้อยละ
2. หมวดที่ 1 ข้อ 5.5 กรณีมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นขอให้แนบ MOU เพิ่มเติมใน
ภาคผนวก
3. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ครบ ทั้งนี้ขอให้รีบดาเนินการบรรจุอาจารย์
ให้ครบถ้วน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ 3 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องโรปกรณ์ ขาดผลงาน
ทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
5. ทบทวนชื่ อ และค าอธิ บ ายรายวิ ช า CHI62-213 ภาพยนตร์ จี น และรายวิ ช า
CHI62-312 การอ่านภาษาจีนบนอินเทอร์เน็ต ให้สอดคล้องกัน
6. ปรับคาอธิบายรายวิชา CHI62-211 โครงงานภาษาจีน ให้สื่อความหมายได้ชัดเจน
และกว้างขึ้น
7. รายวิชา CHI62-312 การอ่านภาษาจีนบนอินเตอร์เน็ต แก้ไขเป็น อินเทอร์เน็ต
8. โครงสร้างหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น กรณีนักศึกษาย้ายวิชาเอกย่อย
9. ควรเพิ่ ม กระบวนการและกิ จ กรรมแนะน าให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง อาชี พ ที่ ส ามารถ
ประกอบได้ในแต่ละวิชาเอกให้ชัดเจนก่อนเลือกเรียน
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วาระที่ 4.3

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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10. เนื่องจากมี 3 กลุ่มวิชาเอกย่อย จึงขอให้มีการวางแผนการจัดกลุ่มเรียนของนักศึกษา
แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม และการบริหารอาจารย์ให้เพียงพอ

า รส
อน

การพิจารณา
1. ขอให้สานักวิชาที่มีการส่งนั กศึกษาไปเรียนในต่างประเทศถือเป็นนโยบาย คือไม่ให้
เรียนเฉพาะกลุ่มนักศึกษาไทยด้วยกันเอง แต่จะต้องบริหารจัดการให้มีการเรียนร่วมกับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ
2. ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์เร่งรัดเรื่องการรับสมัครอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสม

ละ
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาจี น
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ ปรับแก้รายละเอียดและดาเนินการ
เรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอั ง กฤษ
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) เป็ นหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสู ตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ศิ ล ปศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 15/2561 เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 และคณะกรรมการวิ ช าการ
ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ เสนอให้แยกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือกลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลือก ทั้งนี้รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับไม่ควรเกิน 30 หน่วยกิตทวิภาค
เพื่อไม่ให้เข้าหลักเกณฑ์วิชาเอกของ สกอ.
2. ให้ปรับหรือทบทวนคาอธิบายหมายเหตุในหน้าที่ 27 ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น
3. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ที่ได้กาหนดคะแนนจากการสอบ
มาตรฐานไว้แล้วนั้น ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไปขอให้เพิ่มเติมประกาศของหลักสูตรที่สอดคล้องตาม
เกณฑ์ดังกล่าว

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

นู ย
์นว
ตั ก
รร
ม

กา
รเร
ยี น
แ

วาระที่ 4.4
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การพิจารณา
1. ควรวางแผนและจัดทากระบวนการเรียนการสอนให้ชัดเจน โดยเน้นย้าเรื่องสอน
อย่างไรให้นักศึกษามีคุณภาพ
2. ควรพิจารณาทบทวนเรื่องคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า ว่าควรมีความรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับใด
3. ขอให้หาวิธีสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตร
4. หลั ง จากหลั ก สู ต รผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการแล้ ว จะต้ อ งน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการทรัพย์สินเพื่อพิจารณาเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณี
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ไม่ได้สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่ าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ขอให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ปรับแก้รายละเอียด
และดาเนินการเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยปรั บ ใช้ ก ลุ่ ม วิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา พ.ศ. 2562 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2
ตุ ล าคม 2561 และคณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2561 เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2561
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรครั้งใหญ่ไปเมื่อปีการศึกษา 2560 การปรับปรุง
ครั้งนี้จึงเป็นการปรับปรุงแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร โดยปรับปรุงใน 2 ประเด็น คือเพิ่มสหกิจศึกษา
จาก 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง และปรับลดรายวิชาออกไป 2 รายวิชาจานวน 8 หน่วยกิต โดยนารายวิชาสหกิจศึกษา
จานวน 8 หน่วยกิต มาทดแทน
2. เพื่อให้จานวนนั กศึ กษาเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการวางแผนประชาสั มพันธ์ห ลักสูตร
เชิงรุก พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลช่องทางการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ห ลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
มาประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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วาระที่ 4.5
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การพิจารณา
1. ควรจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ เสริ ม ความรู้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มภาษาอาเซี ย นให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศในชั้นปีที่ 3
2. นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศจะต้ อ งผ่ า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อน
3. หากมีนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาใดน้อยกว่า 10 คน ไม่อนุญาตให้เปิด สอนในกลุ่ม
ภาษานั้นๆ
4. ขอให้หาช่องทางและวิธีการสื่อสารให้ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับอาชีพ
ทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
5. ควรหาแนวทางหรือวิธีก ารสร้างความเข้มแข็งให้ กั บกระบวนการประชาสั มพัน ธ์
หลักสูตรและการรับนักศึกษา โดยอาจจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอาเซี ย นศึ ก ษา
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ทั้ ง นี้ ขอให้ ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ พิ จ ารณาด าเนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.6

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. เปลี่ยนรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2. ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3. ปรับแก้จานวนนักศึกษา
4. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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5. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
6. ปรั บ ปรุ งข้อมูล การพัฒ นาการเรียนรู้ในแต่ล ะด้านของหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ
7. ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร
8. เพิ่มข้อมูลแผนการดาเนินงานระยะเวลา 5 ปี
9. เพิ่มเอกสารในภาคผนวก
10. ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและวิชาสหกิจศึกษา

า รส
อน

สู่รายวิชา

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์
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ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เป็ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รแบบไม่ ก ระทบโครงสร้ า ง จึ ง ขอให้ เ พิ่ ม เอกสาร
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.08)
2. ในการน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ น าเสนอประเด็น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
แบบฟอร์ ม สมอ.08 และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) แล้ ว จึ ง น าส่ ง เล่ ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สภาวิชาชีพและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
3. เพิ่มประเด็นการปรับแก้รายวิชากลุ่มสหกิจให้เป็นปัจจุบัน
4. คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษตามตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยลัยกาหนดไว้เป็น
ประโยค จึงเสนอใส่เครื่องหมาย “.” ไว้หลังประโยค
5. ในภาคผนวก ให้ ต รวจสอบการเขี ย นอ้ า งอิ ง ผลงานตี พิ ม พ์ ใ นประวั ติ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ไม่ต้องระบุคานาหน้านาม ระบุเลขหน้าที่ตีพิมพ์ และระบุเฉพาะรายการที่มีข้อมูล
ครบถ้วน
6. หน้าที่ 116 แก้ไขชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้ถูกต้อง
7. ปรับแผนการศึกษา โดยจัดรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้ก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

ยแ
พร
ผ่

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีใหม่ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในภาคการศึกษาที่ 2/2561
สรุปเรื่อง
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีใหม่ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ของหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 25/2561
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ดังนี้

ฉบ
ับเ
ผ

วาระที่ 4.7

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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การพัฒนาสมรรถนะทางสังคมและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Social and cultural competency practices
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม กิริยามารยาท จารีตของไทยและราชสานักไทย ราชาศัพท์
ระดับภาษา ทักษะการเข้าสังคมสากล รวมถึงการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ และกึ่งทางการ
Customs, cultures, etiquettes, tradition of Thailand and Thai royal court,
royal words, level of language, social skill practices, official and semi-official communication.

า รส
อน

OCC60-486

กา
รเร
ยี น
แ

ละ
ก

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
(สมอ.08)
2. เพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

การพิจารณา
ขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ สังคมพหุวัฒนธรรม ในคาอธิบายรายวิชาและในการจัด
การเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวด้วย

นู ย
์นว
ตั ก
รร
ม

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีใหม่ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทั้งนี้ ขอให้
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนิน การตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอปรับรายวิชาบังคับก่อนในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
สาขาวิ ช าเคมี ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข อปรั บ รายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นของรายวิ ช า
CHM61-111 เคมี อิ น ทรี ย์ พื้ น ฐาน และรายวิ ช า CHM61-251 หลั ก ชี ว เคมี โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 10/2561 เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2561 และ
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดังนี้

ยแ
พร
ผ่

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

วาระที่ 4.8

ฉบ
ับเ
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เดิม
CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Organic Chemistry
รายวิชาบังคับก่อน:
(1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ
(2) CHM61-105 เคมีทั่วไป หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ
(3) CHM61-106 เคมีพื้นฐาน
Pre-requisite:
(1) CHM61-104 Principles of Chemistry or
co-requisite or
(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or
(3) CHM61-106 Fundamental Chemistry

ใหม่
CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Organic Chemistry
รายวิชาบังคับก่อน:
(1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ
(2) CHM61-105 เคมีทั่วไป หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ
(3) CHM61-106 เคมีพื้นฐาน หรือ เรียนควบคู่
Pre-requisite:
(1) CHM61-104 Principles of Chemistry or
co-requisite or
(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or
(3) CHM61-106 Fundamental Chemistry
or co-requisite

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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เดิม

ใหม่
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CHM61-251 หลักชีวเคมี
4(4-0-8)
Principles of Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน:
(1) CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน และ BIO61-101
หลักชีววิทยา 1 หรือ
(2) CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 และ BIO61-101
หลักชีววิทยา 1
(3) CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย์ และ BIO61-101
หลักชีววิทยา 1
Pre-requisite:
(1) CHM61-111 Fundamental Organic Chemistry and
BIO61-101 Principles of Biology I or
(2) CHM61-113 Organic Chemistry I and BIO61-101
Principles of Biology I
(3) CHM61-112 Principles of Organic Chemistry
andBIO61-101 Principles of Biology I

นู ย
์นว
ตั ก
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ม

CHM61-251 หลักชีวเคมี
4(4-0-8)
Principles of Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน:
(1) CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน และ BIO61-101
หลักชีววิทยา 1 หรือ
(2) CHM60-113 เคมีอินทรีย์ 1 และ BIO61-101
หลักชีววิทยา 1
Pre-requisite:
(1) CHM61-111 Fundamental Organic Chemistry
and BIO61-101 Principles of Biology I or
(2) CHM61-113 Organic Chemistry I and BIO61-101
Principles of Biology I

การพิจารณา

1. แก้ไขข้อความ จากเดิม “คู่ควบ” แก้ไขเป็น “ควบคู่”
2. เพิ่มเติมคาว่า “หรือ” และ “or” ท้ายข้อ (2) ในรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา
CHM61-251 หลักชีวเคมี

ขอให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียนวิชา MEE60-101 Engineering
Drawing-I และ MEE60-102 Engineering Drawing-II ในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ เกี ย รติ โพธิ์ ชั ย ยะ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร แจ้งขอถอนวาระ

ฉบ
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วาระที่ 4.9

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอปรั บ รายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นของรายวิ ช า CHM61-111 เคมี อิ น ทรี ย์
พื้นฐาน และรายวิชา CHM61-251 หลักชีวเคมี ในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วาระที่ 4.10

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการพ้นสภาพ
นักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่รักษาสภาพนักศึกษา หรือไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือขอลาออก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค
พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น เพื่อกาหนดวิธีการปฏิบัติในการพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษาจึงได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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วลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการพ้นสภาพนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่รักษาสภาพ
นักศึกษา หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือขอลาออก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

า รส
อน

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการ
พ้น สภาพนักศึกษา กรณี ไ ม่ลงทะเบียนเรียน หรื อไม่รั กษาสภาพนักศึกษา หรื อไม่ชาระค่ า ธรรมเนียม
การศึกษา หรือขอลาออก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาและประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปีการศึกษา
2562 ด าเนิ น การตามแนวทางและเงื่ อนไขการขอรับ เงิ น รวมถึง แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะยื่นขอรับการอุดหนุนทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปีการศึกษา 2562 จัดส่งข้อมูล ได้แก่ (1) ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา
เรื่ อ ง นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้ า ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
(2) ประมาณการจานวนเงินและจานวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ
(3) ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ย) ปีการศึกษา 2560 ของนิสิต นักศึกษาพิการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยศูนย์บริการการศึกษาจึงได้จัดทา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ หน้า 2 ข้อ 6.1.2
จากเดิม “6.1.2 เป็นผู้มีความพิการ ตามข้อ 2”
แก้ไขเป็น “6.1.2 เป็นผู้มีความพิการ ตามข้อ 1”
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วาระที่ 4.11
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนั กศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2562 ทั้งนี้ ขอให้ศูน ย์บริ การการศึกษาแก้ไ ขรายละเอียดใน (ร่ า ง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 4.12

(ร่าง) กิจกรรมสาคัญ ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ระบบไตรภาค ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย
มีความเหมาะสม ศูน ย์ บริ การการศึกษาจึง ได้จัดทา (ร่าง) กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลั ย
วลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระบบไตรภาค ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

หน้า 13 จาก 18

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) กิ จ กรรมส าคั ญ ปฏิ ทิ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
ระดั บ ปริ ญญาตรี แ ละระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระบบไตรภาค ประจ าปี ก ารศึ กษา 2562 โดยกาหนดเปิ ด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

1. เห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สานักวิชาการจัดการ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 เป็นต้นไป
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วาระที่ 4.13
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สานักวิชาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 65/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งให้
อาจารย์ ดร.พิ ม พ์ ล ภั ส พงศกรรั ง ศิ ล ป์ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 500/2561 ลงวันที่
11 เมษายน 2561 ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
บริ ห ารธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่วั น ที่ 1 มี น าคม 2561 เป็ น ต้น ไป โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี นั้น เนื่อ งจาก
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ได้ขอลาออกจาก
การดารงตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักวิชาการจัดการ
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก าหนด
คณะกรรมการประจาสานักวิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 จึงมีมติ
เห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2535 ให้ ด ารงตาแหน่ งหั ว หน้ าสาขาวิช า สั งกัด ส านักวิ ช าการจัดการ ตั้ง แต่ วันที่ 1 ตุล าคม 2561
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี ดังนี้
1. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉี ย บแหลม หั ว หน้ า สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วาระที่ 4.14
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สานักวิชาเภสัชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1583/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สานักวิชา
เภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เนื่องจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประจาสานัก วิชาเภสัชศาสตร์ ในสรุปมติ
วาระเวียน ครั้งที่ ว.3/2561 จึงขอเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

หน้า 14 จาก 18

30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการ สานักวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง 4 ปี
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มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง ให้ อาจารย์ ดร.ฉวี ว รรณ คล่ อ งศิ ริ เ วช ด ารงต าแหน่ ง
หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สานักวิชาเภสัชศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิ ก ารบดี เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าตามข้ อ 1. โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
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วาระที่ 4.15
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2561 ได้มีมติอนุ มัติให้ เพิ่มสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ส านักวิช ารัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ และอนุมัติ
หลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิต (หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) ไปแล้ ว นั้ น เพื่อ ให้ การบริห ารงานของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2561 จึ ง ขอเสนอแต่ง ตั้ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สกล บุ ญสิ น ซึ่ง มีคุณ สมบั ติตามมาตรา 30 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน
2561 เป็นต้นไป
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วาระที่ 4.16
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สานักวิชาศิลปศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 1049/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คาสั่งฯ ที่
1045/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 คาสั่งฯ ที่ 381/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 และคาสั่งฯ ที่
382/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้ให้หัวหน้าสาขาวิชา สานักวิชาศิลปศาสตร์ พ้นจากตาแหน่งดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา พ้นจากตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. อาจารย์จิ รวัฒ น์ แสงทอง พ้นจากตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอาณา
บริเวณศึกษา
3. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
4. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ พ้นจากตาแหน่งหัว หน้าสาขาวิช า
ศึกษาทั่วไป
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของส านั ก วิช าศิ ล ปศาสตร์ เ ป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ย
ต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภ าพ บรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่กาหนด คณะกรรมการประจาสานักวิช า
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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ศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง ผู้ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา สังกัดสานัก วิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง 4 ปี ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
2. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
4. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช หัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา

1. เห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สานักวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
2) อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
3) อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
4) อาจารย์เพ็ญศรี พานิช ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 เป็นต้นไป
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ........
สรุปเรื่อง
มาตรา 42 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
กาหนดไว้ว่า คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยได้ออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558 สาหรับให้คณาจารย์ประจา รวมทั้งอาจารย์พิเศษได้ขอ
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ และได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2538 เนื่องจากอาจารย์พิเศษมีภาระงาน
ไม่เหมือนกับคณาจารย์ประจา และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ เป็นการแต่งตั้งกรณีพิเศษ ดั งนั้น จึงเห็นสมควรจัดทาข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและ
ศาสตราจารย์ พิเศษ แยกต่ างหาก เพื่อให้ มีค วามเหมาะสม ทั้ งนี้ไ ด้รับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ คคล ในการประชุมครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 3 ตุล าคม 2561 และคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
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วาระที่ 4.17

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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แก้ไขข้อความในหมวด 3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดังนี้
1. ข้อ 12.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ข้อ (1)
จากเดิม “.....และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ”
แก้ไขเป็ น “.....และได้ปฏิบัติห น้าที่ส อนในตาแหน่งดังกล่ าวมาแล้ วมีระยะเวลา
รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ”
2. ข้อ 12.2 ผลการสอน
จากเดิม “มีชั่วโมงสอนวิชาใดวิ ชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รวมกันไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา.....”
แก้ไขเป็น “มีชั่วโมงสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รวมกันไม่น้อยกว่า 22.5 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา.....”
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เห็น ชอบ (ร่า ง) ข้อบังคั บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี การ
แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
พ.ศ. ........ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์แ ละองค์กรแก้ไขรายละเอียดของ (ร่า ง) ข้อบังคับฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอจัดตั้งและแบ่งส่วนงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มวล.)
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๕(๓)/ว๕๗๖ เรื่อง การสมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. และงานฝึ ก อบรม อพ.สธ. อยู่ ใ นโครงสร้ า งศู น ย์ ป ระสานงาน อพ.สธ. – มวล. ขณะเดี ย วกั น
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ไ ด้ ด าเนิ น งานเป็ น สถาบั น แม่ ข่ า ย เครื อ ข่ า ย C อพ.สธ. ภาคใต้ ต อนบน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) ดาเนิ น งานประสานงานเพื่อขับ เคลื่ อนงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ทั้งภายใน
หน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และระหว่างหน่วยงานภายนอก ในภาคใต้ตอนบน
3) เป็ น ศู น ย์ ข้อ มูล 3 ฐานทรั พยากร ได้ แก่ ฐานทรัพ ยากรกายภาพ ฐานทรั พยากร
ชีวภาพ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในเขตภาคใต้ตอนบน
4) เพื่ อ ด าเนิ น งานจั ด ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น อพ.สธ.
ดาเนิ นการตามกรอบนโยบายในการช่ว ยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรต่อไป
5) เพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ดาเนินการ
ตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป
6) ใช้ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาวลั ย ลั ก ษณ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น
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วาระที่ 4.18

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิช าการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภ าค
ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้ แก่มหาชน
ปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งการได้รับการพิจารณาจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.- มวล. อีกด้วย
ในการนี้จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรั กษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพื่อดาเนินงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ต่อไป
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ขอให้ อุ ท ยานพฤกษศาสตร์ เ สนอเรื่ อ งขอจั ด ตั้ ง และแบ่ ง ส่ ว นงานศู น ย์ ป ระสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มวล.) ไปยังส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา
และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิ ทยาลั ย วลั ย ลั กษณ์ มีการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ปีการศึกษา
2560 ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมี
การประเมิน ระดับ หลั กสู ตร ระดับ ส านั กวิช า ระหว่า งวันที่ 8 สิ งหาคม - 17 กันยายน 2561 และระดั บ
มหาวิทยาลัย วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 นั้น ขณะนี้กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั กสู ตร ระดับ ส านั กวิช า และระดับ มหาวิทยาลั ย ได้เสร็จ สิ้ นลงแล้ ว โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน
สรุปได้ดังเอกสารประกอบวาระ
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

นู ย
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มติที่ประชุม
ขอให้อุทยานพฤกษศาสตร์เสนอเรื่องขอจัดตั้งและแบ่งส่วนงานศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มวล.) ไปยังส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา
และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (University Learning
Reform Committee) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สรุปเรื่อง
ฝ่ า ยเลขานุ การสภาวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุม ทราบระเบีย บวาระการประชุม สามั ญ
ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย และสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 5/2561
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

หน้า 18 จาก 18

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด
สงขลา เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ 5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (University
Learning Reform Committee) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

รับทราบ

ละ
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มติที่ประชุม
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ข้อสังเกต
อธิ ก ารบดี ม อบหมายให้ ร องศาสตราจารย์ ดร.สุ ริ น ทร์ ไหมศรี ก รด รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
(University Learning Reform Committee) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศกระทรวง ศึกษาธิก าร เรื่อ ง
กาหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0591(2)/ว1624
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
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วาระที่ 6.2

ข้อสังเกต
ขอให้ ศูน ย์ น วัตกรรมการเรียนและการสอนติ ดตามให้ ห ลั กสู ตรที่มีก ารจัดการศึกษา
นอกสถานที่ ตั้ ง จั ด ท ารายงานผลและด าเนิ น การรายละเอี ย ดต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

่าน
เวบ็
ไซ
ตศ์

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
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เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย)
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 -

