รายงานการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 12/2561
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 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/รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) ประธานฯ
2. ศาสตราจารย์ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช (คณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (คณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (คณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
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. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ/
กรรมการ
แทนรักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
18. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ (ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล)
กรรมการ
19. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง (ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
กรรมการ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการ
21. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ/
กรรมการ
ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัย
กรรมการ
วิทยาการสุขภาพ)
24. อาจารย์สุธีระ ทองขาว (รักษาการแทนผู้อานวยการอุทยานพฤกษศาสตร์)
กรรมการ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
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26. อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
กรรมการ
แทนรักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
27. นายอนันต์เดช ศรีราพร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
28. นายเมษา สินทบทอง (นายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์) กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
33. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
กรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
36. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
38. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
40. อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
41. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
42. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
เลขานุการ
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
การเรียนและการสอน)
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รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ (ศาสตราจารย์/รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการสังคม) ติดภารกิจอื่น
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ศาสตราจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) ติดภารกิจอื่น
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) ติดภารกิจอื่น
4. รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง (ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ติดภารกิจอื่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
ติดภารกิจอื่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)
ติดภารกิจอื่น
8. นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)
ติดภารกิจอื่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์) ติดภารกิจอื่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
ติดภารกิจอื่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
ติดภารกิจอื่น
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกาจร กุศล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
ติดภารกิจอื่น
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
18. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
19. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ยแ
พร
่ผ่าน

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธญ
ั ญา ด้วงอินทร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
6. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
7. อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
8. อาจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
9. อาจารย์สรศักดิ์ ชิตชลธาร (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
10. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
11. นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)
12. นายอวยพร เรืองศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
13. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
14. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
15. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
16. นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง (พนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ับเผ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้ดาเนินการเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากสถาบันวิจัย
และนวัตกรรมตามแนวทางดังนี้
1) หัวหน้าสถานวิจัยตั้งคณะทางานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ที่อาจารย์ใน
สานั กวิชาจะยื่ นเพื่อขอรับทุนจากสถาบัน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกากับดูแลให้โครงการที่ เสนอขอรับทุน มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
2) เมื่อสถาบั น วิจั ยและนวัตกรรมได้รับ ข้อเสนอโครงการวิจัย จากส านักวิช าแล้ ว
จะต้องพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
3) ผู้ ที่ได้รับ ทุ น วิจัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือบทความวิจัยในฐานข้อมูล
SCImago

ฉบ

ระเบียบวาระที่ 1
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4) อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว หากต้องการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน จะต้องกาหนดให้มีอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในทีมด้วย
5) ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนัดประชุมกับหัวหน้าสถานวิจัยทุกเดือน เพื่อกากับ
ดูแลและติดตามเรื่องงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2562 ที่วางไว้คือ อาจารย์ 1 คน/ผลงานตีพิมพ์ 1 ชิ้น
2. ขอให้ ห ลั กสู ตรระดับปริญญาโทและระดับปริญ ญาเอกที่จัดการเรียนการสอนเป็ น
ภาษาไทย และไม่เป็นรูปแบบ Practical Skill ทุกหลักสูตร เตรียมเสนอปิดหลักสูตรทั้งแบบมีเงื่อนไขและปิด
หลักสูตรแบบสมบูรณ์ โดยขอให้ขออนุมัติปิดหลักสูตรตามแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) กรณี เป็ น หลั กสู ตรที่ มีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา และเหลื อเพี ยงขั้น ตอน
การทาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นสามารถไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นได้
2) กรณีเสนอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิชาต้องระบุ ให้ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ยังคงต้องทาการประเมิน และองค์ประกอบที่ขอยกเว้น
การประเมินในปีนั้น
3) ขอให้ อ าจารย์ ก ากั บ ดู แ ลให้ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ข อปิ ด จั ด ท าข้ อ มู ล
ความก้าวหน้าและแผนการสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจน
4) ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการพิ จารณากาหนดระยะเวลาการเป็ นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละรุ่นให้ชัดเจน หากถึงระยะเวลาที่กาหนดแล้วนักศึกษายังไม่สาเร็จ
การศึกษา จะไม่มีการคิดภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับอาจารย์
3. แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาตกค้างในระดับปริญญาตรี ในเบื้องต้นขอให้
คณบดีตรวจสอบนักศึกษาตกค้างเป็นรายบุคคล โดยให้จัดทาแผนการสาเร็จ การศึกษาให้ชัดเจน แล้วหาทาง
ช่ว ยเหลื อ หากในหลั ก สู ตรหรือ ในชั้ น เรีย นมี นัก ศึกษาจานวนน้ อย ขอให้ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Directed Study
4. ขอให้คณบดีกากับติดตามดูแลเรื่องการดาเนินงานให้เป็นไปตาม KPI โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิชาที่มี KPI ที่ได้คะแนนประเมินน้อย ขอให้จัดทาแผนกลยุทธ์ใน
การแก้ไขและปรับปรุงให้ได้คะแนนประเมินเพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับหลักสูตร ระดับสานักวิชา และระดับสถาบัน
5. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกี่ยวกับ
เรื่องการชดใช้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจน
6. แนะนาผู้บริหารและกรรมการสภาวิชาการใหม่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิ พย์ ภู่ พงษ์ กรรมการสภาวิช าการที่ คณาจารย์
ประจาเลือกจากคณาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์
3) อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือก
จากคณาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์
4) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือก
จากคณาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5) อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือกจาก
คณาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพุธที่
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้ อ งประชุม 1 หน่ ว ยประสานงานมหาวิทยาลั ย วลั ยลั กษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
รายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
วาระที่ 4.1.1 รายชือ่ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านัก วิช าการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 วัน ที่ 19
ธั น วาคม 2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2561 ในหลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจมหาบั ณ ฑิ ต (บริห ารธุรกิจ ) จานวน 7 คน โดยมีรายละเอียด
ดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดังนี้
ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

7

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)

-

-

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 7 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

ฉบ
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วาระที่ 4.1.2 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 23/2561 วันที่ 13
ธั น วาคม 2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การพยาบาลผู้ ใหญ่ ) จ านวน 1 คน โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดงั นี้
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
-

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ส านั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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วาระที่ 4.1.3 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ (ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
คณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์) ในการประชุมครั้งที่ 21/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้มี
มติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 1 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบ
วาระ สรุปได้ดงั นี้

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น (คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง (คน)
-

ะก
ารส
อน

หลักสูตร

รรม
การ
เร

ียน

แล

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักวิชาศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

วาระที่ 4.2
การปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
วาระที่ 4.2.1 ขอปรับรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรขอปรับ รายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นของรายวิ ช า
CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี และรายวิชา CPE-345 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบ
ปฏิ ก รณ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
ในการประชุมครั้งที่ 29/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

เดิม
ใหม่
CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1(4-0-8)
CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1(4-0-8)
Chemical Engineering Thermodynamics
Chemical Engineering Thermodynamics
รายวิชาบังคับก่อน: CPE-202 อุณหพลศาสตร์ 1
รายวิชาบังคับก่อน: เรียนร่วมหรือได้เกรด A - F จาก
Pre-requisite: CPE-202 Thermodynamics I
รายวิชา CPE-202 อุณหพลศาสตร์ 1
Pre-requisite: Co-requisite or received A - F
grade CPE-202
Thermodynamics I
CPE-345 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและ 1(4-0-8) CPE-345 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและ 1(4-0-8)
การออกแบบปฏิกรณ์
การออกแบบปฏิกรณ์
Chemical Engineering Kinetics and
Chemical Engineering Kinetics and
Reactor Design
Reactor Design
รายวิชาบังคับก่อน: CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี รายวิชาบังคับก่อน: เรียนร่วมหรือได้เกรด A - F
Pre-requisite: CPE-341 Chemical Engineering
จากรายวิชา CPE-341
Thermodynamics
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
Pre-requisite: Co-requisite or received A - F
grade CPE-341 Chemical
Engineering Thermodynamics
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -

หน้า 7 จาก 25

การพิจารณา

ะก
ารส
อน

ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การปรั บ เงื่ อ นไขรายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นไม่ ค วรกระทบกั บ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้
ลงทะเบียนรายวิชาไปแล้วจึงควรเพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเป็นการเรียนร่วมหรือได้เกรด A - F
2. ปรั บ แก้ ร หั ส รายวิ ช า CPE-327 จลนพลศาสตร์ วิ ศ วกรรมเคมี แ ละการออกแบบ
ปฏิกรณ์ เป็น CPE-345 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ และรายวิช า CPE-324
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี เป็น CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี ให้ถูกต้องตรงตามเล่มหลักสูตร
3. ขอให้ ต รวจสอบการระบุ เงื่อ นไขรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ ง รายวิ ช า CPE-345
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ และรายวิชา CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
ขอให้แก้ไขข้อความ รายวิชาบังคับก่อนและเงื่อนไขรายวิชา ดังนี้

รรม
การ
เร

ียน

แล

ใหม่
CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
1(4-0-8)
Chemical Engineering Thermodynamics
รายวิชาบังคับก่อน : CPE-202 อุณหพลศาสตร์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนักศึกษาทีไ่ ด้ผลการศึกษา A - F ในรายวิชา
CPE-202 อุณหพลศาสตร์ 1

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

CPE-345 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ 1(4-0-8)
Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
รายวิชาบังคับก่อน : CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี หรือเรียนควบคู่กัน
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนักศึกษาที่ได้ผลการศึกษา A - F ในรายวิชา
CPE-341 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอปรับรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขข้อความ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 4.2.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ ขอปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร
ภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาภูมิส ถาปัตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แบบไม่ ก ระทบโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร โดยได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีประเด็นที่ขอแก้ไข
ดังนี้
1. หน้ าที่ 14 ส่ ว นในหมายเหตุ จากเดิ ม ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท แก้ไขเป็ น
ภาคการศึกษาละ 21,200 บาท
2. หน้าที่ 24 แก้ไขรหัสวิชาในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -

หน้า 8 จาก 25

2.1 จากเดิม “รายวิชา LND62-121 การออกแบบเบื้องต้น”
แก้ไขเป็น “รายวิชาLND62-122 การออกแบบเบื้องต้น”
2.2 จากเดิม “รายวิชา LND62-122 การออกแบบเบื้องต้น”
แก้ไขเป็น “รายวิชา LND62-123 การเขียนแบบเบื้องต้น”
3. หน้าที่ 84 ช่องหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ียน

แล

ะก
ารส
อน

จากเดิม “2) กลุ่มวิชาหลัก จานวน 60 หน่วยกิต”
แก้ไขเป็น “2) กลุ่มวิชาพื้นฐานจานวน 27 หน่วยกิต”
4. หน้าที่ 89 แก้ไขรหัสวิชาในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
4.1 จากเดิม “รายวิชา LND62-121 การออกแบบเบื้องต้น”
แก้ไขเป็น “รายวิชา LND62-122 การออกแบบเบื้องต้น”
4.2 จากเดิม “รายวิชา LND62-122 การออกแบบเบื้องต้น”
แก้ไขเป็น “รายวิชา LND62-123 การเขียนแบบเบื้องต้น”

รรม
การ
เร

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ ขอปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร
สถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการออกแบบอุ ต สาหกรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เฟอร์นิ เจอร์แ ละบรรจุภั ณ ฑ์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) แบบไม่ ก ระทบโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร โดยได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 8/2561
เมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2561 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 15/2561 เมื่ อวัน ที่ 4
ธันวาคม 2561 โดยมีประเด็นที่ขอแก้ไข ดังนี้
1. การระบุ ตั ว เลขหน่ ว ยกิ ตผิ ด ในรายวิช า IND60-351 การฝึ ก งานทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม โดยระบุตัวเลขผิดพลาดเป็น 9(0-40-0) ซึ่งจากเดิมเป็น 12(0-40-0) ทาให้จานวนรวมหน่วยกิต
ในแผนการศึ ก ษาคลาดเคลื่ อ นเป็ น 193 หน่ ว ยกิ ต ซึ่ งจากเดิ ม เป็ น 196 หน่ ว ยกิ ต จึ งไม่ นั บ ว่า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2561 จานวนรวมหน่วยกิตในแผนการศึกษา
คลาดเคลื่ อ นเป็ น 193 หน่ ว ยกิ ต ท าให้ ห ลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 มี ก ารคลาดเคลื่ อ นด้ ว ย ในตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิม จึงต้องการปรับจานวนตัวเลขในตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ให้เป็น 196 หน่วยกิต
3. ตารางเปรีย บเที ย บหมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป พ.ศ. 2560 กับ หมวดวิช าศึ กษาทั่ว ไป
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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์ศ

ูนย

์นว
ัตก

วาระที่ 4.2.3

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณ ฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณ ฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบบไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -

หน้า 9 จาก 25

ยแ
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่ผ่าน
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์นว
ัตก

รรม
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วาระที่ 4.3
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร
วาระที่ 4.3.1 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
ส านั กวิช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนิ น การปรับ ปรุงหลั ก สู ต รศิล ปบั ณ ฑิ ต สาขา
การออกแบบภายใน (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรม การประจ า
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้แก้ไขเป็น “จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ”
2. หมวดที่ 1 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิด สอน ขอให้ระบุชื่อรายวิชาให้
ครบถ้วน
3. หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชา หลักที่ 2 ลาดับกลุ่มวิชาในสาขา
ควรระบุตามศาสตร์ของกลุ่มรายวิชา
4. แก้ ไขรหั ส รายวิ ช าในกลุ่ ม สหกิ จ ศึ ก ษาจาก INT62-290 เตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น
รายวิชา INT62-390 เตรียมสหกิจศึกษา และแก้ไขรายวิชา INT62-391 สหกิจศึกษา 1 และรายวิชา INT62491 สหกิจศึกษา 2 เป็นรายวิชา INT62-491 สหกิจศึกษา 1 และรายวิชา INT62-492 สหกิจศึกษา 2ตามลาดับ
5. ปรับเงื่อนไขรายวิชา INT62-411 ศิลปะนิพนธ์ 1 ให้ตัดข้อความดังนี้ออก “และมีวิชา
ตกค้างตามแผนการศึกษาไม่เกิน 4 หน่วยกิต”
6. เพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ครบ 8 หน่วยกิต
7. ควรเริ่มมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะอย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นภาษาอังกฤษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
8. ให้ ทบทวนชื่อรายวิชาการออกแบบภายใน 1 - 6 ควรกาหนดเป็นชื่อเฉพาะแต่ล ะ
รายวิชา และจาเป็นต้องมีรายวิชาบังคับก่อนหรือไม่
9. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 ขอให้เทียบ
รายวิชาต่อรายวิชา และเพิ่มคอลัมน์ระบุการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก
ฉบับ พ.ศ. 2560 เป็นพ.ศ. 2561
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปบั ณ ฑิ ต สาขาการออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ขอให้สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.4
ขอเทียบรายวิชาภาษาไทย (วิชาศึกษาทั่วไป)
สรุปเรื่อง
ตามที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย (วิ ชาศึกษาทั่วไป) ตั้งแต่ห ลักสูตร
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามลาดับ โดยปัจจุบันยังคงมีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยดังกล่าว ประกอบด้วย THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ (พ.ศ. 2554)
GEN59-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย (พ.ศ. 2559) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
(พ.ศ. 2560) และ GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย (พ.ศ. 2561)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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จากข้ อ มู ล พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ก ารขอเที ย บรายวิ ช าภาษาไทยในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษา
ได้เรียนผ่านวิชานั้นไปแล้ว และขอย้ายหลักสูตรหรือกรณีที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 อีกครั้ง ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการรายวิชาดังกล่าวมีความเรียบร้อยและเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา จึงขอ
เทียบรายวิชาภาษาไทย (วิชาศึกษาทั่วไป) จานวน 4 รายวิชาดังนี้ 1) THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้
สารสนเทศ 2) GEN59-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วม
สมัย และ 4) GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย โดยสามารถเทียบได้ทั้ง 4 รายวิชา
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวาระเวียน ครั้งที่ ว.2/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการขอเทียบรายวิชาภาษาไทย (วิชาศึกษาทั่วไป) ตามที่เสนอ

แล

การพิจารณา
ขอให้ ร องอธิการบดีฝ่ ายวิช าการหารือร่ว มกับ ผู้ เกี่ ยวข้อ งเรื่อ งการคิ ด ภาระงานสอน
ของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เช่ น ประเภทวิชา
จานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น และกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

์นว
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เร
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มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการขอเทียบรายวิชาภาษาไทย (วิชาศึกษาทั่วไป) จานวน 4 รายวิชา
ดังนี้ 1) THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ 2) GEN59-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วม
สมัย 3) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย และ 4) GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ร่วมสมัย โดยสามารถเทียบได้ทั้ง 4 รายวิชา
2. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับการคิดภาระ
งานสอนของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ข อเสนอปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรณียังมีนักศึกษาในหลักสูตรที่ขอปิด ถือเป็นการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้
การปิดหลักสูตรจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
2. หลักสูตรต้องคงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ พร้อมทั้งต้องจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษาจนกว่าหลักสูตรจะปิดอย่างสมบูรณ์
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วาระที่ 4.5

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วาระที่ 4.6

ขอย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาศาสตร์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ได้อนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยี
การจัด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ย้ายไปสั งกัดส านักวิช าวิท ยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2562
เป็นต้นไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการต่างๆ ทั้งในเรื่องของการจัดโครงสร้างของสานักวิชา งบประมาณ
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และด้านอื่นๆ ทั้งของสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
และสานักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจึงขอย้ายหลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ซึ่งมีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 77 คน ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561
นี้ ด้ ว ย ทั้ งนี้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
ในการประชุม ครั้งที่ 23/2561 เมื่อ วัน ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และคณะกรรมการประจาส านัก วิช า
วิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อสานักวิชาและแบ่งส่วนงานใหม่ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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และทรัพยากร
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วาระที่ 4.7
ขอเปลี่ยนชื่อสานักวิชาและแบ่งส่วนงานใหม่ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการโอนย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จึงขอเปลี่ยนชื่อสานักวิชาใหม่
เป็ น “ส านั กวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ” และขอแบ่งส่วนงานใหม่ เพื่อให้มีความครอบคลุ มและ
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดและโครงสร้างใหม่ของสานักวิชา ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 29/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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วาระที่ 4.8
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1582/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัน ทิรา รัตนรัตน์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น ทัง้ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ ได้ขอลาออกจากการดารง
ตาแหน่งดังกล่าว เนื่ องจากได้มีการโอนย้ายไปสังกัดส านักวิช าวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุล าคม 2561
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของสานั กวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ บรรลุ วัตถุป ระสงค์ คณะกรรมการประจาส านักวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพ ยากร
ในการประชุมครั้งที่ 29/2561 วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติขอเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
รัตติกาลสุขะ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 4 ปี

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

วาระที่ 4.9
การแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย
วาระที่ 4.9.1 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มี การแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัยที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ูนย

์นว
ัตก

มติทปี่ ระชุม
1. เห็ น ชอบการแต่ งตั้ งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ด ารงต าแหน่ ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

เว็บ
ไซต
์ศ

วาระที่ 4.9.2 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ คณะกรรมการประจาส านักวิช าพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 24/2561
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่งหั ว หน้ า
สถานวิจัย สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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ะก
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วาระที่ 4.9.3 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาเภสัชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 จึงมีมติ
เห็ น ชอบเสนอ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติ ม า จั น ทรั ต น์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 30 วรรคสอง
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย วลั ย ลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่ งหั ว หน้ าสถานวิจัย ส านั กวิช า
เภสัชศาสตร์

รรม
การ
เร

ียน

แล

มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาเภสัชศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

วาระที่ 4.9.4 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่ อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามวาระเวียนครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ซึ่งมี คุณสมบัติตาม
มาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่งหั ว หน้ า
สถานวิจัย สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการแต่ งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญ สุธาสินี ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิทยาศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้า สถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.9.5 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 785/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้ขอ
ลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยของสานักวิชา
เป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ว างไว้ และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของสถานวิ จั ย ส านั ก วิ ช าฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
ในการประชุมครั้งที่ 29/2561 เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติขอเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2535 ให้ ด ารงตาแหน่ งหั ว หน้ าสถานวิจั ย ส านั ก วิช าวิศ วกรรมศาสตร์แ ละทรัพ ยากร ตั้ งแต่ วัน ที่ 1
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี

ะก
ารส
อน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้า สถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

รรม
การ
เร

ียน

แล

วาระที่ 4.9.6 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส านั ก วิช าสหเวชศาสตร์ จึ งขอเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.มนั ส โคตรพุ้ ย ซึ่ งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สถานวิจัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

วาระที่ 4.9.7 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จึงขอเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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วาระที่ 4.9.8 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการประจาสานัก วิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 22/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่งหั ว หน้ า
สถานวิจัย สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รรม
การ
เร

ียน

แล

มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป
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ูนย
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วาระที่ 4.9.9 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาศิลปศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ เรื่อง หั วหน้าสถานวิจัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้กาหนดให้ มีการแต่งตั้งหั วหน้ าสถานวิจัย ที่คณะกรรมการประจาส านักวิช ามอบหมาย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น เพื่อให้การดาเนินการสถานวิจัยที่สังกัดสานักวิชา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 20/2561 วันที่ 25
ธัน วาคม 2561 จึ งมีมติ เห็ น ชอบเสนอ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สิ ริพ ร สมบู รณ์ บูรณะ ซึ่ งมีคุณ สมบั ติตาม
มาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ดารงตาแหน่งหั ว หน้ า
สถานวิจัย สานักวิชาศิลปศาสตร์

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

มติทปี่ ระชุม
1. เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ งให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ พ ร สมบู ร ณ์ บู ร ณะ ด ารง
ตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาศิลปศาสตร์
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.10
ขอปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาการ
สรุปเรื่อง
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ป รั บ เปลี่ ย น
แนวทางการพิจารณาหลักสูตรใหม่ โดย สกอ. จะทาหน้าที่เฉพาะการพิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลหลั กสูตรให้
สอดคล้องตามเกณฑ์/มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณา
ให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบ ส่วนการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตร รวมถึงกลไกในการกากับการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนั้นจะขึ้นอยู่
กับอานาจหน้าที่ของ “สภาสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี “สภาวิชาการ” ทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนด
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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วิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สาหรับการบริหารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภาวิชาการได้มี
การแต่งตั้ง “คณะกรรมการวิชาการ” เพิ่มเติม ในการทาหน้าที่พิจารณา/ตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูลหลักสูตร
และการจัดการศึกษาในเบื้องต้นก่อนเสนอแนะความเห็นต่อสภาวิชาการ
จากการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาหลักสูตรข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทในการ
พิจารณาหลั กสู ตรและการจั ดการศึกษาจะขึ้นอยู่กับสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้ น
เพื่อให้การพิจารณา/ตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ
ในเบื้องต้นก่อนเสนอสภาวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่กาหนด
จึงเสนอขอปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาการใหม่โดยเพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดการศึกษา รวมทั้งเรื่องแผนงานและงบประมาณในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1) เพิ่ ม เติ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 คน ซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ ภ ายใน
มหาวิท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
การจัดการเรียนการสอน
2) ปรับลดคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยสภาวิชาการ จากจานวน 6 คน เหลือ 3 คน
3) เพิ่มเติมกรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 2 คน
3.1) คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอและความเห็ น
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
3.2) หั ว หน้ าส่ ว นแผนงานและยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแผนการเปิดหลักสูตรใหม่/ การปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดขององค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ระหว่าง
ชุดเดิมกับชุดที่เสนอขอปรับใหม่ มีดังนี้
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการวิชาการ (เดิม)

ยแ
พร
่ผ่าน

(อ้างอิงตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 467/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

ฉบ

ับเผ

1. องค์ประกอบ จานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) ประธาน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) คณะกรรมการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยสภาวิชาการ
จานวน 6 คน โดยมาจากผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
2.1) ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 คน)
2.2) ผู้แ ทนกลุ่ ม วิชาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2
คน)
2.3) ผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2 คน)
หมายเหตุ มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นไปตามกรรมการ
สภาวิชาการ
3) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 3 คน ได้แก่
3.1) ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3.2) ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา
3.3) ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
4) กรรมการและเลขานุการ คือ รองผู้อานวยการศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอน

องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการวิชาการ (ขอปรับใหม่)
1. องค์ประกอบ จานวน 13 คน ประกอบด้วย
1) ประธาน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) คณะกรรมการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยสภาวิชาการ
จานวน 3 คน โดยมาจากผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
2.1) ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 คน)
2.2) ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1 คน)
2.3) ผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 คน)
หมายเหตุ มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นไปตามกรรมการ
สภาวิชาการ
3) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
จานวน 3 คน ซึ่งมาจากผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
3.1) ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 คน)
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องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการวิชาการ (เดิม)

องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการวิชาการ (ขอปรับใหม่)

(อ้างอิงตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 467/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
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2. อานาจหน้าที่
1) พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อวิเคราะห์ และให้ความเห็น
แก่สภาวิชาการ ดังนี้
1.1) การอนุ มั ติ เ ปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร การปิดหลักสูตร
1.2) การเทียบเท่ารายวิชา การเทียบโอนรายวิชา
1.3) การออกระเบียบและข้อบังคับ
1.4) การจัดหาวิธีการอันจะทาให้การศึกษา การวิจัย
และการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
2.1) การปรับปรุงรายวิชา
2.2) การลงทะเบียนเรียน
2.3) การออกคาสั่ง และประกาศ
3) เรื่องและอานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาวิชาการ
มอบหมาย
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3.2) ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1 คน)
3.3) ผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 คน)
หมายเหตุ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง
4) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 5 คน ได้แก่
4.1) ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4.2) ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา
4.3) ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
4.4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.5) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
5) กรรมการและเลขานุ ก าร คื อ รองผู้ อ านวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
2. อานาจหน้าที่
1) พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อวิเคราะห์ และให้ความเห็น
แก่สภาวิชาการ ดังนี้
1.1) การอนุ มั ติ เ ปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร การปิดหลักสูตร
1.2) การเทียบเท่ารายวิชา การเทียบโอนรายวิชา
1.3) การออกระเบียบและข้อบังคับ
1.4) การจัดหาวิธีการอันจะทาให้การศึกษา การวิจัย
และการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
2.1) การปรับปรุงรายวิชา
2.2) การลงทะเบียนเรียน
2.3) การออกคาสั่ง และประกาศ
3) เรื่องและอานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาวิชาการ
มอบหมาย
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ทั้ งนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ครั้งที่ 15/2561 เมื่ อ วัน ที่ 4 ธัน วาคม 2561
ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการวิชาการควรนาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งทาบทาม
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ให้ เรีย บร้ อยก่ อนน าเสนอสภาวิช าการพิ จารณา ทั้ งนี้ ในเบื้ องต้น ขอให้ น าเสนอสภาวิช าการ
เห็นชอบในหลักการก่อน แล้วจึงค่อยเสนอรายชื่อกรรมการวิชาการในภายหลัง
การพิจารณา

1. ขอให้ตัดหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ออกจากกรรมการโดยตาแหน่ง
2. ขอให้เพิ่มเติมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒ นาการเรียน
การสอนเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอปรับองค์ป ระกอบของคณะกรรมการวิชาการ ทั้งนี้ ขอให้ป รับแก้
รายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน กรอบตาแหน่ง ค่าตอบแทนและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.)
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านการพิจารณาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และ
เป็นสถาบันแม่ข่าย เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน มีหน้าที่และกรอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. ด าเนิ น งานประสานการขั บ เคลื่ อ นงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัย และกับหน่วยงานภายนอก ในเขตภาคใต้ตอนบน
3. เป็ น ศู น ย์ ข้อ มูล 3 ฐานทรัพ ยากร ได้ แก่ ฐานทรัพ ยากรกายภาพ ฐานทรัพ ยากร
ชีวภาพ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในเขตภาคใต้ตอนบน
4. เพื่ อ ด าเนิ น งานจั ด ฝึ ก อบรม วิ ท ยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรีย น อพ.สธ.
ดาเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. และขยายผลการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
เนื่ อ งจากโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ.สธ.)
กาหนดให้ ศูน ย์ ป ระสานงานฯ ทุกแห่ ง จะต้องมีโครงสร้างการแบ่งส่ วนงาน อย่างน้อย 3 งาน คือ (1) งาน
ประสานโครงการ อพ.สธ. (2) งานฝึกอบรม อพ.สธ. และ (3) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อพ.สธ.
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.-มวล.) เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการที่
อพ.สธ. กาหนด มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอจัดตั้งหน่วยงาน และแบ่งส่วนงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
และในเบื้องต้นอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการดาเนินงานในการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้เสนอคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องพิจาณาให้ความ
เห็นชอบ ตามลาดับแล้วดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2561
คณะกรรมการฯ ชุ ด ดั งกล่ าวพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานศู น ย์
ประสานงาน อพ.สธ. ให้เป็นไปตามมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
ประกอบกั บ การจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน และการบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535 ตามที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ ดังนี้
1. ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อยู่ภายใต้หน่วยงาน อุทยานพฤกษศาสตร์
มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
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วาระที่ 4.11
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2. ปั จ จุ บั น อุ ท ยานพฤกษศาสตร์ มี ก ารจั ด แบ่ งส่ ว นงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสานักงานอธิการบดี สานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย มีอัตรากาลัง
รวม 7 อัตรา ไม่นับตาแหน่งรักษาการแทนผู้อานวยการ ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
จานวน 2 อัตรา
(2) ฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์และรุกขชาติ จานวน 3 อัตรา
(3) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ เมื่อรวมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มวล. รวมเป็น 4 ฝ่าย
3. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มวล. เทียบเท่าฝ่าย ให้แบ่งออกเป็น 3 งาน เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ อพ.สธ. กาหนด ไว้ดังนี้
(1) งานประสานโครงการ อพ.สธ. - มวล.
(หมายเหตุ ใช้อัตรากาลังร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อุทยานพฤกษศาสตร์)
(2) งานฝึกอบรม อพ.สธ.- มวล.
(3) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อพ.สธ. - มวล.
4. กรอบต าแหน่ งและอั ต ราก าลั งบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ งานส าหรับ ศู น ย์ ป ระสานงาน
อพ.สธ.- มวล. ต้องมีบุคลากรประจาในตาแหน่งวิทยากร อย่างน้ อย 5 อัตรา ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมวิทยากร
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. รวมทั้งผ่านการทดสอบและได้
ใบประกาศจาก อพ.สธ.ก่อน และในระยะเริ่มต้นให้ใช้อัตรากาลังพนักงานพฤกษศาสตร์ปฏิบัติงานด้วย
5. อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ให้เบิกจ่ายงบประมาณบุคลากร จาก อพ.สธ. ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ
จากมติข้อสรุปดังกล่าว คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และในส่วนประเด็ นของโครงสร้างการแบ่งส่วนงานนั้นจะได้
เสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและมีอานาจอนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่ง ส่วนงานของ
หน่วยงานดังกล่าว” จากนั้นมหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการประกาศการแบ่งส่วนงานในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ฉบ

ับเผ

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน เพื่อจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. เห็นชอบกรอบตาแหน่ง ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของศูนย์ อพ.สธ.-มวล. ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องพิจารณาทักท้วง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร จานวน 6 หลักสู ตร โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการประชุมครั้งที่ 27/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่
28/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 29/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)

(คาสั่ง มวล. ที่ 495/2561 ลงวันที่ 11 พ.ค. 61)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาชัย นุย้ ธิติกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก
8. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
10.อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาชัย นุย้ ธิติกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก

์นว
ัตก

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
(จากเล่ม มคอ.2)

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

เว็บ
ไซต
์ศ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
4. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
7. อาจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสั วดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติ รา เพ็ชรกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
14. รองศาสตร์จารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง

ฉบ

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)

ูนย

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
4. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
7. อาจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสั วดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติ รา เพ็ชรกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
14. รองศาสตร์จารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
20. อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประการ คุรุหงษา

ะก
ารส
อน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. อาจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. อาจารย์ ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประการ คุรุหงษา

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
2. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ พรหมรักษา
4. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาชัย นุย้ ธิติกุล
2. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ พรหมรักษา
4. อาจารย์ ดร.นิรัติศยั รักมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) (ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

ยแ
พร
่ผ่าน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
4. อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ
5. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์อธิณัฎฐ์ ปะลาวัน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
4. อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ
5. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์

ฉบ

ับเผ

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของประวัติบุคคล (CV) อาจารย์ประจา
หลักสูตรในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้งเนื่องจากเป็นขอแต่งตั้งย้อนหลังไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559
2. ขอให้ ป รับ รูป แบบประวัติบุ คคล (CV) ของผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ดร.สุ รัส วดี กุล บุ ญ
ก่อเกื้อ ให้เป็นปัจจุบันและตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3. ประวัติบุ คคล (CV) งานวิจัยขอให้ ระบุเลขหน้าที่ตีพิ มพ์ และระบุเฉพาะรายการที่
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งขอให้ตัดหัวข้อที่ไม่มีผลงานระบุไว้ออก

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -
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รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้ อ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูต รปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิศ วกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ หลั ก สู ต รนา นาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
4. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ูนย

์นว
ัตก

วาระที่ 5.2
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน
2 หลั กสูตร คือ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในคราววาระเวียนครั้งที่ 15/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

เว็บ
ไซต
์ศ

1. หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) (ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
2. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
3. อาจารย์ ดร. สิริวัจนา แก้วผนึก
4. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
5. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
2. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
3. อาจารย์ ดร. สิริวัจนา แก้วผนึก
4. อาจารย์จงสุข คงเสน
5. อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
(ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
4. อาจารย์ ดร.จินตนา พาวงค์
5. อาจารย์จงสุข คงเสน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงประวัติบุค คล (CV) งานวิจัยขอให้ระบุเลขหน้าที่ตีพิมพ์ และระบุ
เฉพาะรายการที่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งขอให้ตัดหัวข้อที่ไม่มีผลงานระบุไว้ออก

ะก
ารส
อน

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ส านั ก วิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562)
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากสภาเภสัชกรรม
สรุปเรื่อง
สภาเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ 281(11/2561)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) โดยมีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของสานักวิชา
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รับ รองปริ ญ ญาทางเภสั ช ศาสตร์ ส าหรับหลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรมได้เห็นชอบรายละเอียดหลักสูตรซึ่งมีการแก้ไขแตกต่างไปจากฉบับ
ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้
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รรม
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แล

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

รายงานผลการการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National
Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference”
สรุปเรื่อง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 รองอธิการบดีบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และพัฒนาการเรียนการสอนได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating Centre
for Public Engagement (NCCPE) Conference” ณ เมื อ งเอดิ น บะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราช
อาณาจักร สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. Public Engagement / Social Engagement / Community Engagement
ในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ แต่ละมหาวิทยาลั ยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง Public
Engagement โดยเฉพาะ ทั้ ง นี้ มี ก ารบู ร ณาการและน า Social Engagement มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วบคู่ กั บ
การเรี ย นการสอนด้ ว ย โดยมี ต้ น แบบจาก Experiential Learning Model (Center for Experiential
learning) นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลที่นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยมีการประเมินผลทั้งผลกระทบจากสังคม
ชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปในตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมด้วย

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 6.2

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
รับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากสภาเภสัชกรรม
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ประเทศอั ง กฤษมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง Social Engagement คื อ National
Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั นธ์ อั น ดี แ ละยาวนานกั บ
Engagement Thailand ที่ มี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส อ้าน เป็ น ประธาน ในอนาคตหน่ ว ยงานนี้จ ะมี
บทบาทมากขึ้นในการผลักดันการดาเนินกิจกรรม Social Engagement ในประเทศไทย
2. ความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับ School of Veterinary, University of Edinburgh
คณะอาจารย์ จ าก School of Veterinary, University of Edinburgh จะเดิ นทางมา
เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัตวแพทย์นานาชาติ ที่กรุงเทพมหานคร ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562
รองอธิก ารบดีฝ่ ายกิจ การต่างประเทศและพั ฒ นาการเรียนการสอนได้ มอบหมายให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ติดต่อ
ประสานงานกับ School of Veterinary Dean เพื่อขอพบและหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ School of Veterinary , University of Edinburgh ในอนาคต
3. Student Exchange and student mobility
ในอนาคตเมื่อมหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์ มีการบู รณาการการเรียนการสอนกับ Social
Engagement ศูนย์กิจการนานาชาติจะสามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อน Student
Exchange and Student Mobility และจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาจากต่างประเทศได้เข้ามาเรียนรู้
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนผ่าน Social Engagement ของสานักวิชาต่างๆ
4. การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของ University of Edinburgh และ Newcastle
University
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เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

ข้อสังเกต
1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนหารือร่วมกับ
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ในการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียงมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ สานักวิชาที่ต้องการดาเนินการเรื่องดังกล่าว ขอให้ประสาน
ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ
2. ขอให้ รั ก ษาการแทนผู้ อ านวยการศู น ย์ กิ จ การนานาชาติ ห ารื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก วิ ช า
ในเรื่องการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อ ขอรับการสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก รวมถึ ง การท าวิ จั ย หลั ง
ปริญญาเอกด้วย
3. ขอให้ศูนย์กิจการนานาชาติรวบรวมรายชื่อ และประสานกับ อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อที่
ต่างประเทศ เพื่อให้มาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้เพื่อนอาจารย์ได้รับฟังเป็นแนวทางในการเตรียมตัวไป
ศึกษาต่อที่ต่างประเทศต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.3
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปี พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น การประชุ ม สภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยวลั ย ลั ก ษณ์
ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ในช่ ว งบ่ า ยของวั น พุ ธ สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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วันประชุม

เวลา

สถานที่

กาหนดส่งวาระให้
ฝ่ายเลขานุการฯ

1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562

พุธที่ 30 มกราคม 2562
พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
พุธที่ 27 มีนาคม 2562
พุธที่ 24 เมษายน 2562
พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
พุธที่ 28 สิงหาคม 2562
พุธที่ 25 กันยายน 2562
พุธที่ 30 ตุลาคม 2562
พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
พุธที่ 25 ธันวาคม 2562

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

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

พุธที่ 23 มกราคม 2562
พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
พุธที่ 20 มีนาคม 2562
พุธที่ 17 เมษายน 2562
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พุธที่ 21 สิงหาคม 2562
พุธที่ 18 กันยายน 2562
พุธที่ 23 ตุลาคม 2562
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พุธที่ 18 ธันวาคม 2562

รับทราบปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2562

ียน

แล

มติที่ประชุม

ะก
ารส
อน

ประชุม
ครั้งที่

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สรุปเรื่อง
1. ขอให้คณบดีทุกสานักวิชาคัดเลือก Smart Student สานักวิชาละ 10 คน มาพบปะ
พู ดคุ ย และรั บ ประทานอาหารร่ ว มกั บ อธิการบดี เพื่ อ สอบถามความคิด เห็ น และรับ ฟั งข้อ เสนอแนะต่างๆ
ในมุมมองของนักศึกษา และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป
2. ขอให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภาวิช าการเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ริน ทร์ ไหมศรีก รด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒ นาการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมวาระลับที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการหรือการเทียบตาแหน่งทางวิชาการทุกครั้ง
3. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประสานงาน
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในเชิงรุก
รับทราบ

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

ฉบ

ับเผ

เลิกประชุมเวลา 15.47 น.

(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย)
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 -

