รายงานการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8/2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 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. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ (ศาสตราจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) กรรมการ
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ (ศาสตราจารย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ) กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ (คณบดีสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช (คณบดีสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (คณบดีสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
15. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (ศาสตราจารย์/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
กรรมการ
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
กรรมการ
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
17. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ (รองคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์/แทนคณบดีสานักวิชา กรรมการ
พยาบาลศาสตร์)
19. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กลาแสงใส (รักษาการแทนรองคณบดีสานักวิชาการจัดการ/แทนรักษาการแทน กรรมการ
คณบดีสานักวิชาการจัดการ)
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม)
กรรมการ
21. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขาวิจิตร (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล)
กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ)
กรรมการ
23. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ)
กรรมการ
25. อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น (รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ (รองผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสือการศึกษา/
กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสือการศึกษา)
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27. นางวรรณี เหมือนเพชร (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ศูนย์บริการการศึกษา/
กรรมการ
แทนผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา)
28. นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/
กรรมการ
แทนรักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์) กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
กรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
36. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์)
กรรมการ
38. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
กรรมการ
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
40. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการ
41. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ/
กรรมการ/
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
เลขานุการ
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์/
กรรมการ/
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ (ผู้อานวยการศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ (รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (รักษาการแทนผู้อานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)
5. อาจารย์สุธีระ ทองขาว (รักษาการแทนผู้อานวยการอุทยานพฤกษศาสตร์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กาลังดี (รักษาการแทนผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกาจร กุศล (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
12. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
15. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
16. อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
ติดภารกิจอืน
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17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ (ผู้แทนอาจารย์ประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
3. อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ (อาจารย์ประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชยั (อาจารย์ประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (รักษาการแทนผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย/
อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ (อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (อาจารย์ประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต (อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
13. อาจารย์ ดร.ทนง เอียวศิริ (อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
14. นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอียม (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
15. นายอวยพร เรืองศรี (รักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
16. นางสาววิศวียา เนาวนัติ (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
17. นางนฤมล อินปิน (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
18. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ (เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
19. นางทัตพิชา ศิริรักษ์ (พนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
พิธีก่อนวาระ

ฉบ

ับเผ

พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โ ง้ว อาจารย์ ประจาส านักวิช าแพทยศาสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.มนั ส โคตรพุ้ ย อาจารย์ป ระจ าส านั ก วิช าสหเวชศาสตร์
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
3) อาจารย์ นั น ธิ ด า จั น ทร์ ศิ ริ อาจารย์ ป ระจ าส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4) อาจารย์ ดร.สราวุ ธ จั น ทเขต อาจารย์ ป ระจ าส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากร ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5) อาจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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6) อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ อาจารย์ประจาสานักวิชาสหเวชศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
7) อาจารย์ กาไล สมรั กษ์ อาจารย์ป ระจาส านักวิช าพยาบาลศาสตร์ ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. ในวันที 9 ตุลาคม 2561 จะมีผู้บริหารจาก Indiana University Purdue University
Indianapolis ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาทีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงถือเป็นโอกาสทีดี ในการสร้าง
เครื อข่ายความสั มพันธ์กับมหาวิทยาลั ยทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติจะจัดทา
กาหนดการในวันดังกล่าวและแจ้งให้คณบดีทุกสานักวิชาทราบอีกครั้ง
2. ตามทีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที 6/2561 เมือวันที 11 สิงหาคม 2561
ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขอให้กาหนดโครงสร้างและ
การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างละเอียดรอบคอบ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาอีกครั้ง
จึงได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับ/โครงสร้าง/ข้อกาหนดและ
การแบ่ งส่ วนงานของบัณฑิตมหาวิทยาลั ยวลั ยลักษณ์ เสนอสภาวิช าการเพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบใน
การประชุ ม ครั้ ง นี้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ พิ ชิ ต จั น ทร์ นุ้ ย ด า รงต าแหน่ ง
รักษาการแทนผู้อานวยการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนของการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในระยะ
เริมต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะดูแลกระบวนการรับเข้า การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสาเร็จ
การศึกษา ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเป็นหน้าทีของสานักวิช าเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
จะจัดทาและดูแลหลักสูตรทีเป็นรูปแบบสหวิทยาการด้วย
3. อธิการบดีมอบหมายให้รักษาการแทนผู้อานวยการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวม
ข้อมูล อาจารย์ ทีปรึ กษาของหลั กสู ตรระดับปริญญาเอกนานาชาติ ทีผ่ านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
ทุกสานักวิชา เพือประชาสัมพันธ์ ความเชียวชาญและผลงานของอาจารย์ทีปรึกษาระดับปริญญาเอกให้บุคคล
ทัวไปได้รับทราบ ซึงจะเป็นส่วนหนึงทีช่วยให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมากยิงขึ้น
4. นโยบายสาคัญของมหาวิทยาลัยทีเกียวกับการจัดทาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคือ
ต่อไปมหาวิทยาลัยจะไม่สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรบัณฑิตศึก ษาทีเป็นหลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหลักสูตรที
เป็นวิสาหกิจจะต้องบริหารจัดการหลักสูตรด้วยตนเอง โดยดาเนินการส่วนต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ย จะสนั บ สนุนหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาทีเป็นหลั กสู ต รนานาชาติ โดย
การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ ง นั ก ศึ ก ษาไทยและต่ า งชาติ ซึ งกลุ่ ม เป้ า หมายนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษานานาชาติในระยะแรกคืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกาลั ง
พัฒนาทีมีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ส่วนสานักวิชาทีมีแผนจัดทาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอให้จัดทาเป็นหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบ Research Program
5. ในวันที 27 - 29 สิงหาคม 2561 มีการจัดกิจกรรม Walailak Young Ambassador
Camp 2018 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นรุ่นที 2 มีนักเรียนจาก 21 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
130 คน ซึงเป็นนั กเรียนทีมีคะแนนเฉลีย 3.00 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่ว ม
กิจกรรมอีกประมาณ 40 คน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี เพราะทาให้นักเรียน
ทีมีคะแนนผลการเรียนสูงรู้จักและให้ความเชือถือมหาวิทยาลัยลักษณ์มากยิงขึ้น
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6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับการจัดโครงการ WU Seed
Camp 62 เมือวันที 25 - 26 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ทีมีเกรด
เฉลีย 2.50 ขึ้นไปจากทัวประเทศจานวน 225 คน โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าโครงการตามเกณฑ์การรับของแต่ละ
หลักสูตร ในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน
ต่างๆ การเชิญศิษย์ เก่า ทีประสบความส าเร็จ มาพูดคุยสร้า งแรงบันดาลใจให้ แก่รุ่ นน้อง การให้ ความรู้ใ น
การเขียน Portfolio ซึงโดยภาพรวมแล้วพบว่านักเรียนทีเข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นจานวนมาก
7. ตามทีมหาวิทยาลั ยได้จัด การอบรมตามกรอบมาตรฐานวิช าชีพเพือการสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ทีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework
(UKPSF) ของ Higher Education Academy (HEA) ให้แก่อาจารย์ทุกสานักวิชา ขณะนี้มีอาจารย์ได้รับอนุมัติ
Fellowship ในระดับ Fellow จานวน 3 ราย ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ 2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขาวิจิตร ส านักวิช าวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สานักวิชาแพทยศาสตร์
ขณะนี้มีอาจารย์เข้ารับการอบรม Pre-UKPSF ไปแล้วเป็นจานวนประมาณ 75% และ
มหาวิทยาลัยมีกาหนดจัดการอบรมรุ่นสุดท้ายของปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงขอให้คณบดีตรวจสอบและ
กระตุ้นเตือนให้อาจารย์ในสานักวิชาทุกคนเข้ารับการอบรม Pre-UKPSF หากอาจารย์ไม่ผ่านการอบรม จะต้อง
งดสอนในปี ถั ด ไป ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากจั ด อบรม Pre-UKPSF แล้ ว เสร็ จ ขอให้ รั ก ษาการแทนผู้ อ านวยการ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียน
การสอนในเรืองการจัดอบรม UKPSF ในปี 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษมาเป็นวิทยากร
และกาหนดเงือนไขการสมัครเข้ารับการอบรมคือ อาจารย์ทีจะเข้ารับการอบรม UKPSF จะต้องเป็นผู้ทีสือสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และขอให้รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
จัดส่งคู่มือการเข้าอบรมให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกคนล่วงหน้า
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที 7/2561 เมือวันพุธที
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ห้องประชุม 1 หน่ ว ยประสานงานมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2.2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2561
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที 1/2561 เมือ
วันอังคารที 7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เวียนแจ้งกรรมการเพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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เรื่องสืบเนื่อง
การแก้ไขข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
สืบเนืองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที 7/2561 เมือวันที 25 กรกฎาคม 2561
วาระที 4.36 ทีประชุมมีมติ เห็นชอบรายชือผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 คน ตามทีส านักวิชาเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของ
ผู้สาเร็จการศึกษาให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของทีประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
ต่อไป ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที 6/2561 เมือวันที 11 สิงหาคม 2561 วาระที 4.1.1
ทีประชุมมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 (เพิมเติม) ประจาปีการศึกษา
2560 (เพิมเติม) และประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 51 คน ตามทีสภาวิชาการนาเสนอ และขอให้ปรับ
แก้ไขข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ถูกต้อง แล้วนาเสนอสภาวิชาการเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้ประสานกับสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในการแก้ไขข้อมูล ของผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามข้อเสนอแนะของทีประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที
6/2561 วันที 15 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชือผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจาภาค
การศึกษาที 3 ปี การศึกษา 2560 ในหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร สัตวศาสตร์)
จานวน 1 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดงั นี้

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

์นว
ัตก

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร สัตวศาสตร์)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 7 จาก 28

วาระที่ 4.2

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจ าส านัก วิช าวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที 5/2561 วันที 3
สิ ง หาคม 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื อผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที 3
ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จานวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ สรุปได้ดงั นี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

ะก
ารส
อน

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
2

รรม
การ
เร

ียน

แล

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 จานวน 2 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ
การขอย้ายหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษของนายสิทธิกรรณ์ เพชรนิล
นักศึกษารหัส 59146423 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สรุปเรื่อง
นายสิทธิกรรณ์ เพชรนิล รหัส 59146423 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สานักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ เนืองจากนายสิทธิกรรณ์เป็น
นักศึกษาทีเคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วในรหัส 57 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และได้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา จึงได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกครั้งในรหัส 59 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาไทยศึกษาบูรณาการ สานักวิชาศิลปศาสตร์ และได้ย้ายไปเป็นนักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ต่อมานายสิทธิกรรณ์ได้ยืนเรืองขอลาออกจากมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ในรหัส 61 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ สานักวิชาศิลปศาสตร์ แต่เนืองจาก
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรืองการรับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ใน
ข้ อ 5 เงื อนไขต่ า งๆ ในการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา ข้ อ 5.4 ได้ ร ะบุ ว่ า “ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที เคยเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะสมัคร
ได้เพีย ง 1 ครั้ งเท่ านั้ น และจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ในรหั ส เดิมให้ เรีย บร้อยก่ อนทีจะ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ายังไม่ลาออกจากรหัสเดิม แล้วมาขึ้นทะเบียน
เป็ น นั กศึก ษาใหม่ มหาวิทยาลั ย จะตัด สิ ทธิ์ ในการขึ้ นทะเบียนเป็น นักศึ กษาใหม่ทั นทีแ ละไม่มีก ารคื นเงิ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ” ดังนั้นนายสิทธิกรรณ์จึงได้ขอระงับคาร้องขอลาออก และขอโอนย้าย
จากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไปเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาไทยศึกษาบูรณาการ สานักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

วาระที่ 4.3

การพิจารณา
ขอให้ ค ณบดี ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ร วบรวมข้ อ มู ล ผลการเรี ย นของนายสิ ท ธิ ก รรณ์
เพชรนิล และนาเสนอเพือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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1. จานวนหน่วยกิตทีเรียนไปแล้ว
2. จ านวนหน่ ว ยกิ ต ทีสามารถเที ย บโอนไปใช้ ใ นหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
ไทยศึกษาบูรณาการ สานักวิชาศิลปศาสตร์
3. จานวนหน่วยกิตทีต้องลงทะเบียนเรียนเพิมเติม
4. ระยะเวลาทีต้องใช้ในการเรียนจนสาเร็จการศึกษา

ะก
ารส
อน

มติที่ประชุม
ขอให้คณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของนายสิทธิกรรณ์ เพชรนิล
ตามข้อ เสนอแนะของที่ ประชุ ม และน าเสนอข้ อ มูล ดั งกล่ า วประกอบการพิจ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบ
การขอย้ายหลักสูต รเป็นกรณี พิเศษของนายสิทธิ กรรณ์ เพชรนิล นักศึกษารหัส 59146423 หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกครั้ง ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2561
ขอแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สรุปเรื่อง
ตามคาสังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที 1081/2559 ลงวันที 26 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้ง
ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ส า แซ่ ห ลี ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิช าอุ ต สาหกรรมเกษตร ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นั้น
เนืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี ได้ขอลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม 2561
เป็นต้นไป ดังนั้น เพือให้การบริหารงานของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนือง
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกาหนดไว้ คณาจารย์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที 7/2561 วันที 25
กรกฎาคม 2561 จึงได้เสนอชือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ซึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

วาระที่ 4.4
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มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชู ฤ ทธิ์ ด ารงต าแหน่ ง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. มอบหมายส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รจั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 4.5
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สรุปเรื่อง
ตามคาสังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที 1582/2560 ลงวันที 29 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชา
วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร ตั้ ง แต่ วั น ที 24 พฤศจิ ก ายน 2560 นั้ น เนื องจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.อจลวิช ญ์ ฉัน ทวีโรจน์ ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งดังกล่ าวตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ดังนั้น
เพือให้การบริหารงานของสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนืองและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
ในการประชุ ม ครั้ ง ที 18/2561 วั น ที 16 สิ ง หาคม 2561 จึ ง ขอเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.เจริ ญ เกี ย รติ โพธิ์ ชั ย ยะ ซึ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 30 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 9 จาก 28

มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการแต่งตั้ง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญเกียรติ โพธิ์ ชัยยะ ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
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 4.6
ขอเพิ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามทีสภามหาวิทยาลั ยวลั ยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที 5/2559 เมือวันเสาร์ที 12
พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติจัดตั้งสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบกับข้อกาหนดมหาวิทยาลัย
วลัย ลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรื อหน่ว ยงานทีเรียกชืออย่างอืน พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรือง การแบ่งส่วนงานของสานักงานอธิการบดี สานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ
หน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และแบ่ง
ส่วนงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. สถานวิจัย
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตามองค์ประกอบของสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดให้มีหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการประจาสานักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที 13/2561 วันที 24 กรกฎาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบการขอ
เสนอจัดตั้งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพือขับเคลือนหลักสูตร และเสนอแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร
ชัวคราว อีกทั้งขอกาหนดกรอบอัตราตาแหน่งนักวิชาการเพือประสานงานธุรการ (มีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ)
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การพิจารณา
1. ขอให้คณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของ
ส านั ก วิ ช าทั้ ง ในส่ ว นของการจั ด หาอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้ ค รบ
การขับเคลือนคณาจารย์ในสานักวิชาทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ให้วางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้ชัดเจน หรือทาผลงานทางวิชาการเพือยืนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีเป็นผู้เชียวชาญจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ ในช่วงระหว่างทียังขาดอาจารย์ผู้เชียวชาญในสานักวิชา
2. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รวบรวม
ข้อมูลการให้โควตาทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพือทีจะสนับสนุนให้อาจารย์ทีมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษา เพือสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรของสานักวิชา
3. คณบดีจ ากส านั กวิช าด้านสั งคมศาสตร์ จะต้องเร่งรัดและขับเคลื อนให้ อาจารย์ใน
สานั กวิช าทีมีวุฒิ การศึกษาระดับปริ ญญาโท จัดทาแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ ชัดเจน รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการเตรียมตัวในด้านภาษาอังกฤษให้พร้อม ซึงเป็นอีกแนวทางหนึงทีจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหลักสูตร
4. สานักวิชารัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์จะต้องนาเสนอเรืองการขอกาหนดอัตรากาลั ง
พนั กงานตาแหน่ งอาจารย์ ห รื อนั กวิช าการต่อทีประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาภาระงานและอัต รากาลั ง
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพือพิจารณากาหนดอัตรากาลังพนักงานในจานวนทีเหมาะสม
ให้แก่สานักวิชาต่อไป
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 10 จาก 28

มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการขอเพิ่ ม สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ขอให้ ส านั กวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ดาเนินการเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
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วาระที่ 4.7
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ เสนอ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที 11/2561 วันที 4 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที 10/2561 วันที 1 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิมเติมรายละเอียดของอาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
2. ระบุรายวิชาทีจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษของหลักสูตรให้ครบ 8 หน่วยกิต และต้องเป็น
รายวิชาทีอยู่ในหมวดวิชาบังคับ
3. ให้กาหนดรหัสกลุ่มวิชาตามศาสตร์ของวิชา
4. การระบุรายชืออาจารย์พิเศษ หากไม่ชัดเจนหรือไม่มีชือเสียงเป็นทียอมรับก็ไม่ควร
ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร
5. ตรวจสอบรายชืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
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การพิจารณา
1. ขอให้ทุกสานักวิชายึดถือนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยภายในระยะเวลา 2 ปี
ทุกหลักสูตรจะต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ เป็นจานวนไม่ตากว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาเฉพาะทีมีในหลักสูตร
2. ในรายวิชาทีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย อาจารย์ผู้สอนต้องกาหนดให้
นักศึกษาอ่านบทความในวารสารต่างประเทศทีมีความทันสมัย มีผ ลงานวิจัยทีควรศึกษา พร้อมทั้งให้แสดง
ความคิดเห็นเกียวกับเรืองทีกาหนดให้อ่าน
3. รายวิ ช าที มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบบรรยาย 4 ชั วโมง ขอให้ ป รั บ เป็ น
สอนบรรยาย 2 ชัวโมง และใช้วิธีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-based Learning หรือ
Case-based Learning อีก 2 ชัวโมง เพือให้นักศึกษามีเวลาฝึกปฏิบัติมากขึ้น ในส่วนของชัวโมงศึกษาด้วย
ตนเอง ขอให้ อาจารย์ ผู้ ส อนกาหนดหั ว ข้อเรืองหรือบทความทีจะให้ นักศึกษาอ่านในวารสารต่างประเทศ
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้แสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองทีกาหนดให้อ่าน
4. ขอให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นย้าและให้ความสาคัญกับการจัดการเรียน
การสอนในเรื องประสิ ท ธิภ าพของระบบและกระบวนการบริห ารจัด การ รวมถึง เรืองการประเมิ นผลที มี
ความเทียงตรงให้มากขึ้น
5. ขอให้สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวบรวมข้อมูลผลการสอบเพือบรรจุเข้ารับ
ราชการของบั ณ ฑิต จากส านั กวิ ช า เพือน าข้อ มูล ทีได้ม าพิ จารณาด าเนิน การปรับ ปรุ งและพัฒ นารูป แบบ
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ขอให้ ส านั กวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ดาเนินการเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

วาระที่ 4.8
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที 11/2561 วันที 4 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที 10/2561 วันที 1 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิมรายวิชาสหกิจศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา
2. จุ ดเด่น ของหลั กสู ตรควรเน้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การใช้ข้อมู ล
สารสนเทศในการตัดสินใจของนักปกครอง
3. ให้เพิมเติมรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพิมรายวิช า/ชัวโมงปฏิ บัติการให้ นั กศึก ษาได้ ล งมือ แก้ไขปัญหา และเพิมการจั ด
การเรียนการสอนแบบ Active Learning
5. ความหมายของรหัสรายวิชาในตัวเลขลาดับที 2 คือ ลาดับกลุ่มวิชาในสาขา ขอให้แบ่ง
ตามศาสตร์ของวิชา
6. เพิมความรับผิดชอบหลัก/รองของรายวิชาในมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum
Mapping) ด้านที 5 ให้ครบถ้วน

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

์นว
ัตก

การพิจารณา
1. ขอให้ปรับสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีชัวโมงปฏิบัติการ
มากกว่าชัวโมงบรรยาย
2. ขอให้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
3. ควรมีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับศาสตร์สาขาต่างๆ ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 4.9

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ขอให้ ส านั กวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ดาเนินการเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- อธิการบดีแจ้งขอถอนวาระ -

วาระที่ 4.10

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์เสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสือดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที 13/2561 วันที 24 กรกฎาคม
2561 และคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที 10/2561 วันที 1 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

ะก
ารส
อน

1. ทบทวนปรับลดจานวน Module จาก 4 Module ลง เนืองจากมีมากเกินไป
2. ปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิ ช าเลือก โดยคานึงถึงจานวนผู้เรียนและภาระงานสอน
ทีเพิมขึ้นของอาจารย์มาประกอบการพิจารณาด้วย
3. เพิมจานวนชัวโมงปฏิบัติการของรายวิชา DIM62-305 วิธีการวิจัยและสถิติสาหรับ
งานสารสนเทศ
4. ปรับแก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคาอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตรงกัน เช่น
รายวิชา DIM62-303 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือพัฒนาองค์กรดิจิทัล รายวิชา DIM62-305 วิธีการวิจัยและสถิติ
สาหรับงานสารสนเทศ และรายวิชา DIM62-381 โครงงานออกแบบบริการสาหรับการจัดการสารสนเทศและ
สือดิจิทัล
5. เพิมคาอธิบายรายวิชา DIM62-352 การพัฒนาเว็บสแต็คแบบเต็มสาหรับผู้เชียวชาญ
ด้านข้อมูลให้มีรายละเอียดเพิมขึ้น
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและรูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิแบบย่อของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ถูกต้องและตรงกันทุกจุด
7. ปรับเงือนไขรายวิชา DIM62-381 โครงงานออกแบบบริการสาหรับการจั ดการ
สารสนเทศและสือดิจิทัล และรายวิชา DIM62-481 โครงงานวิจัยและพัฒนาสาหรับองค์กรดิจิทัล เพือสะดวก
ต่อการลงทะเบียนเรียนมากขึ้น
8. เสนอแนะให้รายวิชา DIM62-214 การออกแบบฐานข้อมูลเพืองานสารสนเทศเป็น
รายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา DIM62-217 การพัฒนาฐานข้อมูลเพืองานสารสนเทศ

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

การพิจารณา
ภายในระยะเวลา 2 ปี ขอให้ จัดการเรียนการสอนรายวิช าเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ
จานวนไม่ตากว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาเฉพาะทีมีในหลักสูตร

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งที
7/2561 วัน ที 18 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้งที 10/2561 วัน ที 1
สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แนะนาให้มีสหกิจศึกษาติดต่อกันสองภาคการศึกษา เพือสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร
2. รายวิ ช าการออกแบบสถาปั ต ยกรรม 1 - 6 ควรก าหนดเงื อนไขรายวิ ช าหรื อ
แนวทางการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตามลาดับความลุ่มลึกของรายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เป็นรูปแบบประโยค

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 4.11

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 13 จาก 28

4. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
5. แยกอาชีพทีสามารถประกอบได้ห ลังสาเร็จการศึกษาออกเป็นอาชีพในหน่ วยงาน
ราชการและเอกชนให้ชัดเจน

ะก
ารส
อน

การพิจารณา
1. เมือมีการตรวจวิทยานิพนธ์และอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะแล้ว จะต้องมีการกาหนด
ระยะเวลาทีชัดเจนในการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ และต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดูแลเอาใจใส่และ
ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์
2. การทาโครงงานต่างๆ ของนักศึกษาให้ อ้า งอิงจากวารสารวิช าการให้มากขึ้น เพือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นให้กับหลักสูตร

ียน

แล

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
สถาปัต ยกรรม (หลักสูต ร 5 ปี ) (หลักสูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) และให้เ สนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดย
ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ
ในการประชุม ครั้งที 7/2561 วันที 18 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้งที
10/2561 วันที 1 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การนาเสนอ/แนะนาหลั กสูตรควรเริมด้ว ยอาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา จุดเด่นของหลักสูตร และความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ด้ ว ยหลั ก สู ต รยั ง ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รภายหลั ง ได้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษามา 2 ปี
การศึกษา จึงควรมีการเตรียมการ มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และประเมินผลการตอบรับจากการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้มข้นและมากขึ้น
3. การแก้ปัญหานั กศึกษาไม่รู้จักหลักสูตรวิธีห นึงคือการรับนักศึกษาในภาพรวมของ
สานักวิชา แล้วให้นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรทีสนใจภายหลัง
4. รายวิชาทีเรียนร่วมกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ขอให้ใช้รหัสรายวิชา
เดียวกัน
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วาระที่ 4.12

การพิจารณา
1. ควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดูแลเอาใจใส่และให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการทาวิทยานิพนธ์ตลอดจนสาเร็จการศึกษา
2. ควรช่วยกันผลักดันให้ภูมิสถาปนิกสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
3. ขอให้คิดหาแนวทาง/วิธีการในการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้สนใจเรียนเพิมมากขึ้น โดยใช้
สือ Social Media หรือการจัดโครงการค่ายต่างๆ
4. ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัททีประสบความสาเร็จและมีชือเสียงมาเป็นวิทยากร
หรือเป็นทีปรึกษา
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 14 จาก 28

มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่ าง) รายละเอียดของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) โดยได้ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งที
7/2561 วัน ที 18 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุม ครั้งที 10/2561 วัน ที 1
สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับชือรายวิชา PDD62-441 เตรียมปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย
ตัดคาว่า “เตรียม” ออก
2. เพิมคาอธิบายรายวิชาให้มีรายละเอียดเพิมขึ้นให้เหมาะสมกับจานวนหน่วยกิต เช่น
รายวิชา PDD62-111 การออกแบบเบื้องต้น และรายวิชา PDD62-231 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
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วาระที่ 4.13
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การพิจารณา
1. ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าในรายวิชาเลือกแต่ละรายวิชาจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียน
ขั้ น ต าเป็ น จ านวนกี คนจึ ง จะเปิ ด สอนในรายวิ ช านั้ น ๆ หรื อ อาจจั ด ท าในรู ป แบบรายวิ ช าบั ง คั บ เลื อ ก
โดยกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่ม
2. ควรกาหนดระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ชัดเจน ไม่ควรให้ใช้เวลา
ยาวนานมากเกินไป
3. ขอให้ทุกสานักวิชาประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้หลักการ “เก่งวิชาการ เชียวชาญ
การปฏิบัติ”

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอให้สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
การกาหนดหลักเกณฑ์การเทียบค่าภาระงานของอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หรือบริการทางการแพทย์ กลุ่มสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เรื อง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของ
คณาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที 29 กันยายน 2560 กาหนดกรอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการไว้
เป็นแนวปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

ฉบ

วาระที่ 4.14

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 15 จาก 28

ภาระงาน
1. สอน
2. วิจัย และพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3. บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หรืองานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย
รวม

สัดส่วน
(ร้อยละ)
40
40
20

มาตรฐานภาระงานต่อปี
(หน่วยภาระงาน/ปัดเศษ)
500
500
260

100

1,260
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงือนไขการนาภาระงานไปทดแทนกันได้ ดังต่อไปนี้
1) นาภาระงานสอนไปทดแทนงานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หรืองานอืนๆ ได้ แต่นาไปทดแทนงานวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการไม่ได้
2) นาภาระงานสอนไปทดแทนงานวิจัยและพัฒ นางานทางวิช าการได้เฉพาะในกรณี
การสอนรายวิชาศึกษาทัวไปหรือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3) นาภาระงานวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการไปทดแทนภาระงานอืนได้ทุกด้าน โดย
ต้องไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาหรือมหาวิทยาลัย
ต่อมาสานักวิชาแพทยศาสตร์ได้เสนอ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหลักเกณฑ์การเทียบ
ค่าภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือบริการทางการแพทย์ เนืองจากอาจารย์
ต้องไปทางานให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทาให้ไม่สามารถทางานสอนและวิจัย
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีมหาวิทยาลัยกาหนด และด้วยเหตุที่ในปัจจุบันมีสานักวิชาอื่น กลุ่มวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีการจัดการเรียนบริการทางการแพทย์ด้วย และเพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์การเที ยบค่า
ภาระงานในมาตรฐานเดียวกัน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเสวนาคณบดี
ในการประชุม ครั้ ง ที่ 6/2561 เมื่ อวั น ที่ 1 สิ งหาคม 2561 เพื่ อพิ จ ารณาให้ข้ อ คิด เห็น และที่ ป ระชุ ม
เสนอแนะให้กาหนดหลักเกณฑ์การเทียบค่าภาระงานของอาจารย์วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์คลินิก หรื อ
บริการทางการแพทย์ กลุ่มสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
1. ภาระงานตรวจผู้ป่วย (ซักประวัติ ตรวจผู้ป่วย และวิเคราะห์) ทั้งผู้ป่วยนอก และ
ผู้ป่วยใน และภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ ตรวจ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2 หน่วยภาระงาน
2. นาภาระงานบริการวิชาการในการตรวจรักษาผู้ป่วย ทดแทนภาระงานสอนและ
ภาระงานอื่นๆ ได้ แต่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณบดีและคณะกรรมการประจาสานักวิชา
รายละเอีย ดตัว อย่ างภาระงานของอาจารย์แพทย์คลิ นิก ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม สรุปดังนี้
1) ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยทีมารับการบริการตรวจรักษาแบบไม่ค้างคืน
รวมทุกสาขาวิชาและคลินิกผู้ป่วยคดี
2) การตรวจรักษาผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยทีมารับบริการการตรวจรักษาแบบค้างคืน
3) การออกเยียมบ้าน การออกชันสูตรพลิกศพ หรืองานอืนๆ ทีคล้ายคลึงกัน
4) การทาหัตถการห้องผ่าตัดเล็ก
5) เวรรับปรึกษาปัญหา เวรชันสูตรพลิกศพ เวรผู้ป่วยคดี (เวร On call) และเวร
ต่างๆ นอกเวลาราชการ
6) อืนๆ ทีเกียวข้อง
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 16 จาก 28

การพิจารณา
สถาบันอืนๆ

1. ขอให้หาข้อมูล ประกอบการพิจารณาเพิมเติมเกียวกับแนวทางการดาเนินการของ

2. ขอให้ พิจารณาปรับแก้หลักเกณฑ์โดยนาภาระงานบริการทางการแพทย์ไปทดแทน
ภาระงานบริการวิชาการและภาระงานสอนก่อนในเบื้องต้น ทั้งนี้จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าสามารถทดแทนภาระ
งานสอนได้กีเปอร์เซ็นต์

ะก
ารส
อน

มติที่ประชุม
ขอให้ ส่ ว นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก รพิ จ ารณาด าเนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอเรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเทียบค่าภาระงานของอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือบริการทางการแพทย์ กลุ่มสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ พ นั ก งานต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์แ ละศาสตราจารย์) ทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทน
ภาระงานสอนได้ 2 กรณี คือ กรณีทีพนักงานตาแหน่งทางวิชาการมีความประสงค์ทีจะทาผลงานวิจัยทดแทน
ภาระงานสอน และกรณีทีหลักสู ตรการเรียนการสอนหรือสาขาวิช าใดไม่ส ามารถเปิดสอนได้ ให้พนักงาน
ตาแหน่งทางวิชาการของหลั กสูตรหรือสาขาวิชานั้นๆ ทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทน
ภาระงานสอนได้ ดังนั้นเพือให้การดาเนินการในเรืองนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นเรื องนี้ ใ ห้ มี ค วามชั ด เจน โดยจั ด ท าเป็ น (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เรื อง
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีป ฏิ บั ติ เกี ยวกั บ การให้ พ นัก งานตาแหน่ งทางวิช าการท าผลงานวิ จั ยและพัฒ นาผลงาน
ทางวิ ช าการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561 ทั้ ง นี้ (ร่ า ง) ประกาศฯ ฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที 5/2561 เมือวันที 1 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
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วาระที่ 4.15

ขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 7 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ (1)
จากเดิม “(1) ไปปฏิบัติงานทีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่ต้องโอนสังกัด โดยให้
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม”
แก้ ไ ขเป็ น “(1) ไปรายงานตั ว ต่ อ ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และนวั ต กรรมหรื อ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กรณีเป็นกลุ่มสานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
2. แก้ไขข้อ (3)
จากเดิม “(3) ผลงานวิจัยรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วยภาระงานต่อปี ทั้งนี้
ผลงานวิจัยทีทาแทนภาระงานสอน ต้องไม่น้อยกว่า 500 หน่วยภาระงานต่อปี”
แก้ไขเป็น “(3) ภาระงานวิจัยและภาระงานวิจัยทดแทนภาระงานสอน รวมแล้ ว
ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วยภาระงานต่อปี”
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การพิจารณา

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ย วกั บการให้ พนั กงานต าแหน่ งทางวิชาการท าผลงานวิจัย และพั ฒนาผลงานทางวิช าการทดแทน
ภาระงานสอน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ขอให้ส่วนทรั พยากรมนุษย์แ ละองค์กรแก้ไขรายละเอียดต่า งๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรียนการสอน และการให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการ
ทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน นอกจากเพื อน าผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิงขึ้นและพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการด้วย อย่างไรก็ตาม มีกรณีทีพนักงานตาแหน่ง
ทางวิชาการมีผลการประเมินการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยยังไม่มี
มาตรการและกลไกในการดาเนินการในเรืองนี้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกียวกับการประเมินผลการเรียนการสอน และการให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการทีมีผลการประเมิน
การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาหนด ได้ทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ทดแทนภาระงานสอน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะการสอนซึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและพนักงานตาแหน่ง
ทางวิชาการเอง นอกจากนี้แล้ว สมควรนาผลการประเมินการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรืองต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบประจาปี การจ้างผู้เกษียณอายุ ใช้
ประกอบการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และเป็นเงือนไขในการต่อสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ เรือง หลั กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกียวกับ
การประเมินผลการเรียนการสอนและการให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการทาผลงานวิจัยและพัฒนาผลงาน
ทางวิช าการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งที 5/2561 เมือวันที 1 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
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วาระที่ 4.16

ขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
1. ข้อ 3 แก้ไขคานิยามในประกาศ
- จากเดิม “คณบดีสานักวิชา” แก้ไขเป็น “คณบดี”
- จากเดิม “คณะกรรมการประจาสานักวิชา” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการ”
- จากเดิม “พนักงานตาแหน่งทางวิชาการ” แก้ไขเป็น “พนักงาน”
ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขข้อความเดียวกันนี้ใน (ร่าง) ประกาศฯ ในวาระที 4.15 ด้วย
2. ข้อ 7 แก้ไข ข้อ (2)
จากเดิม “(2) ให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการผู้นั้นไปปฏิบัติงานทีสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม โดยไม่ต้องโอนสังกัด และให้อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เพือทาผลงานวิจัยทดแทนภาระงานสอน”
แก้ไขเป็น “(2) ให้พนักงานผู้นั้นทาผลงานวิจัยทดแทนภาระงานสอน”
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- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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3. ข้อ 8 แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม “ข้อ 8 พนักงานตาแหน่งทางวิช าการทีไปปฏิบัติงานทีสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมตามข้อ 7 จะต้องดาเนินการดังนี้ ”
แก้ไขเป็น “ข้อ 8 พนักงานทีทาผลงานวิจัยทดแทนภาระงานสอน ตามข้อ 7 จะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้”
4. ข้อ 8 เพิมเติมข้อความแทน ข้อ (2) เดิมดังนี้
“(2) ไปรายงานตัว ต่อผู้ อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ อานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กรณีเป็นกลุ่มสานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
5. ข้อ 8 เปลียน ข้อ (3) เป็น ข้อ (4) และเปลียน ข้อ (4) เป็น ข้อ (5) และแก้ไขดังนี้
จากเดิม “(3) ผลงานวิจัย รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วยภาระงานต่อปี ทั้งนี้
ผลงานวิจัยทีทาแทนภาระงานสอน ต้องไม่น้อยกว่า 500 หน่วยภาระงานต่อปี”
แก้ไขเป็น “(4) ภาระงานวิจัยและภาระงานวิจัยทดแทนภาระงานสอน รวมแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วยภาระงานต่อปี”
6. ข้อ 8 แก้ไขข้อความในย่อหน้าสุดท้ายดังนี้
จากเดิ ม “ในกรณี พ นั ก งานต าแหน่ ง ทางวิ ช าการท าผลงานวิ จั ย ไม่ เ สร็ จ ภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการประจาสานักวิชาอนุมัติ และผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม (3) และ (4) ให้งดการขึ้น
เงินเดือนประจาปีตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณนั้น”
แก้ไขเป็น “ในกรณีพนักงานทาผลงานวิจัยไม่เสร็จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ
อนุมัติ และผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม (4) และ (5) ให้งดการขึ้นเงินเดือนประจาปีตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณนั้น”
7. ข้อ 9 แก้ไขข้อ 9.1
จากเดิม “พิจารณาความดีความชอบเพือเลือนเงินเดือน.....”
แก้ไขเป็น “พิจารณาความดีความชอบเพือขึ้นเงินเดือน.....”
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มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนและการให้พนักงานตาแหน่งทางวิชาการทาผลงานวิจัยและ
พัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ขอให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..........
สรุปเรื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558 ได้มีข้อกาหนดเกียวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในส่วน
ของคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับคณาจารย์ประจาทีจะดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากเคยได้รับ
แต่งตั้ งเป็ น อาจารย์ พิเ ศษในสถาบั น อุดมศึกษาทีมหาวิท ยาลั ยรับ รอง และได้ ส อนประจาวิ ช าใดวิช าหนึ ง
ซึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 60 ชัวโมงสอนต่อปี อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษา
ทีสอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้คานวณเวลาในการสอนพิเศษให้ 3 ใน 4
ของเวลาทีทาการสอน สาหรับกรณีทีเคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ
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ก่อนทีจะมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ได้กาหนดให้นาระยะเวลาทีได้ปฏิบัติหน้าทีในตาแหน่ง
อาจารย์ ในสถาบั น อุด มศึกษานั้ น รวมกับ ระยะเวลาที ปฏิบัติ ห น้าที ในต าแหน่ งอาจารย์ ของมหาวิท ยาลั ย
วลัยลักษณ์เพือขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เนืองจากมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสานักวิชาใหม่ รวมทั้งได้รับอาจารย์ใหม่ทีเคยเป็นอาจารย์
ประจาของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพือเป็นการ
ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ทีมหาวิทยาลัยได้รับมาปฏิบัติงานได้ขอตาแหน่งทางวิชาการ และเพือจูงใจให้บุคคลทีเคย
เป็นอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาอืนมาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้นาระยะเวลาทีได้ปฏิบัติ
หน้าทีในตาแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอืน รวมกับระยะเวลาทีปฏิบัติหน้าทีในตาแหน่งอาจารย์ของ
มหาวิทยาลั ย วลั ยลั กษณ์เพือขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ นอกจากนี้แล้ว สมควรทีจะให้ นา
ภาระงาน ผลการสอน เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนจากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดเดิม เพือขอ
กาหนดตาแหน่ งได้ด้วย สาหรับผลงานทางวิ ช าการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลั ย จึงเป็นการ
สมควรแก้ไขเพิมเติมข้อกาหนดในเรืองนี้ ตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที 2) พ.ศ. ............ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที 4/2561 เมือวันที 14 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที 4/2561 เมือวันที 10 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

์นว
ัตก

มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่า ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธี การ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..........
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ..........
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558 สาหรับให้คณาจารย์ประจารวมทั้งอาจารย์พิเศษได้ขอ
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้ ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก าร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เพือให้หลักเกณฑ์และวิธีการขอกาหนด
ตาแหน่ ง ทางวิช าการของมหาวิท ยาลั ย มีม าตรฐาน และเป็ น ช่อ งทางในการพั ฒ นาคุณ ภาพวิ ช าการและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานทีคณาจารย์ได้นาความรู้ความเชียวชาญในสาขาวิชาของตน
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนาของประเทศ และเป็นทียอมรับในระดับนานาชาติ จึงเป็นการสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .......... ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที 4/2561 เมือวันที 14 มิถุนายน 2561 และคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที 4/2561 เมือวันที 10 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
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- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 20 จาก 28

การพิจารณา
ขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านศึกษารายละเอียดต่างๆ ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ
และให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนาเสนอเรือง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเป็นวาระสืบเนืองเพือพิจารณา
ในทีปะชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

วาระที่ 4.19

การพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
- ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอรายงานการประชุมในทีประชุม -

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการประจาสานัก วิชาการจัดการ ในการประชุมครั้งที 11/2561 วันที 15
สิ ง หาคม 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื อผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคการศึ ก ษาที 3
ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จานวน 1 คน โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบวาระ สรุปได้ดงั นี้
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วาระที่ 4.20

ะก
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มติที่ประชุม
ขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านศึกษารายละเอียดต่างๆ ใน (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
พ.ศ. .......... และให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนาเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เป็นวาระสืบเนื่อง
เพื่อพิจารณาในที่ปะชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น
(คน)
1

เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
(คน)
-

เกียรตินิยม
อันดับสอง
(คน)
-

ยแ
พร
่ผ่าน

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2560 จานวน 1 คน ตามที่สานักวิชาเสนอ

ฉบ

ับเผ

วาระที่ 4.21
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สานักวิชาแพทยศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที 784/2560 ลงวันที 16 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
ให้อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สานักวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปนั้น เนืองจากอาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์
วิจิ ตรพงศ์ จิ น ดา ได้ข อลาออกจากตาแหน่ งหั ว หน้ า สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ค ลิ นิ ก ในที ประชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที 8/2561 เมือวันที 23 สิ งหาคม 2561
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าฯ มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบ และมี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ซึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค ลิ นิ ก ส านั ก วิ ช า
แพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที 23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 21 จาก 28

มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบการแต่ งตั้ง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สานักวิชาแพทยศาสตร์
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 23 สิงหาคม
2561 เป็นต้นไป
เกณฑ์/เงื่อนไขคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
(รายวิชาศึกษาทั่วไป)
สรุปเรื่อง
ตามทีสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที 2/2561 วันอังคารที 27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้พิจารณาวาระและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาแก้ไขเกณฑ์/เงือนไขหมวดวิชาศึกษาทัวไป กลุ่มภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ให้สามารถยืนคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบมาตรฐาน เช่น
TOEFL และ IELTS หรือแบบทดสอบอืนๆ ทีเทียบเท่าดังแสดงในตาราง ทั้งนี้ตามนโยบายมหาวิทยาลั ย
นักศึกษาสามารถยืนคะแนนสอบจากการสอบข้อสอบ WUTEP (Walailak University Test of English
Proficiency) ได้เช่นเดียวกัน ในการนี้ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ปรับเงือนไขคะแนนสอบ
ภาษาอั ง กฤษในการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (รายวิ ช าศึ ก ษาทั วไป) ให้ มี ค วามเหมาะสมมากขึ้ น เพื อให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ทีประชุมยกเลิกเกณฑ์ /เงือนไขเดิมและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเกณฑ์/เงือนไขใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หมวดวิชาศึกษาทัวไปกาหนดเงือนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทัวไปกลุ่มภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตร ทีมีคะแนนสอบ WUTEP มากกว่า 31 คะแนน
หรือแบบทดสอบอืนๆ ทีเทียบเท่าดังแสดงในตาราง จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
วิช าศึกษาทัวไปได้ แต่หากนั กศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP น้อยกว่า 31 คะแนน หรือแบบทดสอบอืนๆ
ทีเทียบเท่าดังแสดงในตาราง จะต้องลงเรียนรายวิชา GEN61-002/GEN61-002E/GEI61-002 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่านจึงจะสามารถลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทัวไปได้
2. นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทุ ก หลั ก สู ต ร ที มี ค ะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based)
มากกว่าหรือเท่ากับ 573 คะแนน, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6, WUTEP มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน
หรื อ แบบทดสอบอื นๆ ที เที ย บเท่ า ดั ง แสดงในตาราง ให้ ย กเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษทั วไป
ทั้งสามรายวิชา ดังนี้
2.1 GEN61-121/GEN61-121E/GEI61-121 ทักษะการสือสารภาษาอังกฤษ
2.2 GEN61-122/GEN61-122E/GEI61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
2.3 GEN61-123/GEN61-123E/GEI61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
โดยให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาทียกเว้น เพือให้มีจานวนหน่วยกิตครบ
ตามทีกาหนดในหลักสูตร
3. นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทุ ก หลั ก สู ต ร ที มี ค ะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based)
543 - 570 คะแนน, IELTS เท่ากับ 5.5, WUTEP ระหว่าง 75 - 84 คะแนน หรือแบบทดสอบอืนๆ ทีเทียบเท่า
ดังแสดงในตาราง ให้สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้สองรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียน
ได้หนึงรายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้น ในข้อ 2. และให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชา
ทียกเว้น เพือให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามทีกาหนดในหลักสูตร

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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4. นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทุ ก หลั ก สู ต ร ที มี ค ะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based)
503 - 540 คะแนน, IELTS เท่ากับ 5, WUTEP ระหว่าง 63 - 71 คะแนน หรือแบบทดสอบอืนๆ ทีเทียบเท่า
ดังแสดงในตาราง ให้สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้หนึ่งรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียน
ได้สองรายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้น ในข้อ 2. และให้เลือกเรียนรายวิช ากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชา
ทียกเว้น เพือให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามทีกาหนดในหลักสูตร
5. นั กศึ กษาวิท ยาลั ย นานาชาติ ทีมี คะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่ าง 337 - 570
คะแนน, WUTEP ระหว่าง 31 - 84 คะแนน หรือแบบทดสอบอืนๆ ทีเทียบเท่าดังแสดงในตาราง สามารถลง
เรียนหลั กสูตร Pre-College English กับสถาบันภาษา และยื นผลการสอบใหม่ดังรายชือข้อสอบทีแสดง
ในตารางก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก ซึงคะแนนดังกล่าวจะใช้ในการพิจารณาตามหลักการใน ข้อ 2 - 4
6. นั กศึกษาต่างชาติทีมี สั ญชาติของประเทศทีใช้ภ าษาอังกฤษเป็นภาษาแรก นัก ศึกษาไทยทีจบ
การศึกษาชั้นมัธยมต้นและปลายจากประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกหรือโรงเรียนนานาชาติ และ
นักศึกษาต่างชาติทีไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก แต่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น
และปลายจากประเทศที ใช้ภ าษาอั ง กฤษเป็น ภาษาแรก ให้ ยกเว้น การเรี ย นรายวิช าภาษาอัง กฤษทั วไป
ทั้ง สามรายวิช า และหากนั กศึกษาต้องใช้การสื อสารภาษาไทยเบื้องต้น สามารถเลื อกเรียนโดยนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ภาคการศึกษา สามารถเลือกเรียนรายวิชา GEI61-111 การสือสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน และ GEI61-112 การสือสารภาษาไทยในเชิงวิชาการ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
แบบ 3 ภาคการศึกษา สามารถเลือกเรียนรายวิชา GEN61-114E ภาษาไทยเพือชาวตางชาติ ทดแทนรายวิชา
ทีได้รับการยกเว้น

(ร่าง) ข้อบังคับ/โครงสร้าง/ข้อกาหนดและการแบ่งส่วนงานของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สรุปเรื่อง
ตามทีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที 6/2561 เมือวันที 11 สิงหาคม
2561 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น เพือให้การเตรียมการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงนาเสนอ (ร่าง)
ข้อบังคับ/โครงสร้าง/ข้อกาหนดและการแบ่งส่วนงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
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วาระที่ 4.23

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

มติที่ประชุม
เห็น ชอบเกณฑ์/ เงื่ อนไขคะแนนสอบภาษาอัง กฤษในการเรี ย นวิ ชาภาษาอัง กฤษ
(รายวิชาศึกษาทั่วไป) ตามที่เสนอ

การพิจารณา
ขอให้ แก้ไข (ร่ าง) ข้อบังคับฯ ในหมวดที 3 การบริห ารงานบุคคล ข้อ 14 โดยให้ ตัด
ข้อย่อย (2) ฝ่ายบริหารงานทัวไป ออก
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ /โครงสร้ า ง/ข้ อ ก าหนดและการแบ่ ง ส่ ว นงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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วาระที่ 4.24
ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที 563/2561 ลงวันที 1 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งให้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ท เจาะจิ ต ต์ ด ารงต าแหน่ ง รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ประกอบกับสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้รั บการอนุมัติ ให้เ ปลี ยนแปลงชือสาขาวิช า จากเดิม “สาขาวิชาอนามัยชุมชน” เปลี ยนเป็น “สาขาวิช า
สาธารณสุขชุมชน” นั้น เพือให้การบริหารงานของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์ ซึงมี
คุณสมบัติตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
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ียน

แล

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์ ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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
รายชื่อบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและโล่กิตติการ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้วางระเบียบฯ ว่าด้วย เข็มและโล่กิตติการ พ.ศ. 2541
ลงวันที 12 พฤษภาคม 2541 และตามข้อ 6 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กาหนดไว้ “บุคคลหรือหน่วยงานทีอาจ
ได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ เข็ ม และโล่ กิ ต ติ ก าร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที ท าคุ ณ ประโยชน์ ยิ งต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ตามหลั ก เกณฑ์ ที สภาวิ ช าการก าหนด” ทั้ ง นี้ สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที 5/2555 เมื อวั น ที 30
พฤษภาคม 2555 ได้ พิ จ ารณาสรุ ป หลั ก เกณฑ์ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกประกาศฯ เรื อง หลั ก เกณฑ์
การพิจารณาให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับเข็มและ/หรือโล่กิตติการ ลงวันที 6 มิถุนายน 2555 รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
คณะกรรมการพิ จ ารณาบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานเสนอเข้ า รั บ รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ ฯ ได้
ดาเนิ นการโดยผ่ านการตรวจสอบการบริ จาคเงิ นหรือทรัพย์สินแก่มหาวิทยาลั ย และได้พิจารณาเสนอชือ
บุ คคล/หรื อหน่ ว ยงานที ได้ รั บ รางวั ล เกีย รติ คุณ (เข็ มและโล่ กิตติการ) มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ประจาปี
จานวน 10 ราย ได้แก่
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วาระที่ 4.25

ผู้ได้รับโล่กิตติการ
1. มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
2. นายผยง ศรีวนิช
3. บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
4. นายวิสิฐ อรุณสกุล
5. นางสาวมยุรี สัตยกิจขจร
6. นายวิทักษ์ อรุณสกุล
7. นางม้วย แซ่ลิ้ม
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 24 จาก 28

8. นางอรจิต อรุณสกุล
9. บริษัท อุตสาหกรรมอานวยไชย จากัด
ผู้ได้รับเข็มกิตติการ
10. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายชื่ อ บุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ ส มควรได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ (เข็ ม และ
โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปี ตามที่เสนอ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

รรม
การ
เร

ียน

แล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 5.1
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สานักวิชาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ส านั ก วิ ช าการจั ด การขอเปลี ยนแปลงรายชื ออาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจ านวน
5 หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที 1/2560 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาการจัดการ ในการประชุม ครั้งที 10/2561 วันที 24 มกราคม 2561 และคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที 10/2561 วันที 1 สิงหาคม 2561 โดยมีรายชือดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พันธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
3. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คาพรรณ์

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

์นว
ัตก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ยแ
พร
่ผ่าน

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ฉบ

ับเผ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พันธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
3. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คาพรรณ์

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรตั น์ คงเรือง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คาพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรตั น์ คงเรือง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
5. อาจารย์สุชาติ ฉันสาราญ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
7. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่
8. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
10. อาจารย์กญ
ั ญนิจ วิเชียรรัตน์
11. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
12. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. อาจารย์สุชาติ ฉันสาราญ
6. อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
7. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
10. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
11. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
12. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

์นว
ัตก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
2. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กลาแสงใส
3. อาจารย์ ดร.เยียมดาว ณรงคะชวนะ
4. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
5. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

เว็บ
ไซต
์ศ

ูนย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
2. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กลาแสงใส
3. อาจารย์ ดร.เยียมดาว ณรงคะชวนะ
4. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

ฉบ

ับเผ

ยแ
พร
่ผ่าน

การพิจารณา
ขอให้รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์น วัตกรรมการเรียนและการสอนตรวจสอบการขอ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส เป็นทีปรึกษาทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ ประจาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากไม่สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รได้ ขอให้ ส านั ก วิ ช าการจั ด การด าเนิ น การตามกระบวนการของมหาวิ ท ยาลั ย ในการขอจ้ า ง
รองศาสตราจารย์ ดร.จี รเกีย รติ อภิบุณโยภาส เป็นอาจารย์ประจาหลั งเกษียณ และแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รส านัก วิ ช า
การจัดการ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร

ะก
ารส
อน

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ขอให้รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนตรวจสอบ
การขอแต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.จี ร เกี ย รติ อภิ บุ ณ โยภาส เป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ หากไม่สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลัก สูต รได้ ขอให้สานักวิ ชาการจั ด การดาเนิน การตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ในการขอจ้า ง
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส เป็นอาจารย์ประจาหลังเกษียณ และแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จากสภาการพยาบาล
สรุปเรื่อง
ตามที สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที 1/2561 เมื อวั น ที 31 มกราคม 2561
ได้พิจารณาให้ความเห็น ชอบหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) ไปแล้ ว นั้น บัดนี้ สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที 6/2561 เมือวันที 20 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคราวเดียวกัน มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ

การรับทราบการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
7 หลักสูตร ดังนี้
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วาระที่ 6.2

รับทราบ

เว็บ
ไซต
์ศ

มติที่ประชุม

ูนย

์นว
ัตก

รรม
การ
เร

ียน

แล

ระเบียบวารที่ 6
วาระที่ 6.1

ฉบ

หลักสูตร
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วันที่ สกอ. รับทราบ
1 สิงหาคม 2561

หนังสือ สกอ. เลขที่
ศธ 0506(3)/2346

1 สิงหาคม 2561

ศธ 0506(3)/2465

1 สิงหาคม 2561

ศธ 0506(3)/2466

1 สิงหาคม 2561

ศธ 0506(3)/2467

1 สิงหาคม 2561

ศธ 0506(3)/2468

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -
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หลักสูตร
6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครืองสาอาง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

มติที่ประชุม

วันที่ สกอ. รับทราบ
1 สิงหาคม 2561

หนังสือ สกอ. เลขที่
ศธ 0506(3)/2500

1 สิงหาคม 2561

ศธ 0506(3)/2501

รับทราบ

รับทราบ

์นว
ัตก

มติที่ประชุม
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วาระที่ 6.3
การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ป รั บ เปลี ยนแนวทางการพิ จ ารณา
ความสอดคล้ องของหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษาทีผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน
อุดมศึกษา โดยได้จั ดทาระบบสารสนเทศเพือการพิจ ารณาความสอดคล้ องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) เพือรองรับการปรับเปลียนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลั กสู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื อที คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาจะได้พิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง
ของหลั กสู ตรต่ อไป ทั้งนี้ ได้ผ่ านการรั บ ทราบโดยคณบดี ในการเสวนาคณบดี ครั้ง ที 6/2561 เมือวั นที 1
สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

การจัดส่งสาเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560 ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ 0592(2)2.14/ว1359 ลงวันที
21 สิงหาคม 2561 ขอให้มหาวิทยาลัยนาส่งสาเนาข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาทีใช้ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพือติดตามผลการบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้ดาเนินการจัดส่งสาเนาข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ว่ า ด้ ว ยการศึ กษาขั้ น บั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2560 ไปยั งส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที ศธ 5724 00/7834 ลงวันที 28 สิงหาคม 2560
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วาระที่ 6.4

รับทราบ

ฉบ

ับเผ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สรุปเรื่อง
1. อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีสุทธิยากร นาเสนอวิสัยทัศน์
ในการบริหารงานสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2. เรืองคุณภาพของนักศึกษา มีการขับเคลือนร่วมกันในรูปแบบมหาวิทยาลัยให้นโยบาย
และสานักวิชาไปดาเนินการต่อ ซึงเห็นผลได้ชัดเจนจากนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ถือว่าประสบความสาเร็จ
พอสมควร ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 เกณฑ์การรับนักศึกษาในส่วนของคะแนนเฉลียคือ นักเรียนจากโรงเรียน
มาตรฐานสากล 500 โรงเรีย น คะแนนเฉลียทีรับเข้าต้องไม่ตากว่า 2.50 และนักเรียนจากโรงเรียนทัวไป
คะแนนเฉลียทีรับเข้าต้องไม่ตากว่า 3.00
- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

หน้า 28 จาก 28

มติที่ประชุม
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3. ขอให้คณบดีสานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เร่งดาเนินการเรืองการรับอาจารย์ใหม่
4. การจัดหาอาจารย์พิเศษของแต่ละสานักวิชา จะต้องจัดหาผู้ทีมีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
5. ขอให้คณบดีทุกสานักวิชากระตุ้นเตือนให้อาจารย์ในสานักวิชาทาผลงานวิจัยเพิมมากขึ้น
6. ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 เป็น
อาคารนาร่อง
7. ในวั น ที 10 กั น ยายน 2561 จะมี ก ารเข้ า พบผู้ ว่ า การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย จึงขอให้รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษารวบรวมข้อมูลจานวนนิคมอุตสาหกรรมและ
จานวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพือจะได้เข้าพบผู้อานวยการนิคมอุตสาหกรรมและทาข้อตกลง
ความร่วมมือในการให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อไป
8. ในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป หากสานักวิชาหรือหน่วยงานจัดส่งระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบวาระการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการฯ ล่าช้ากว่าวันทีกาหนด ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
เก็บ รวบรวมระเบีย บวาระและเอกสารประกอบวาระดังกล่าวไว้ เพือจัดทาเป็ นระเบียบวาระการประชุม
ในครั้งถัดไป
รับทราบ

์นว
ัตก

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
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เลิกประชุมเวลา 18.35 น.
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(นางสาววิศวียา เนาวนัติ)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย)
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการสภาวิชาการ

- รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที 8/2561 วันพุธที 29 สิงหาคม 2561 -

