
    วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร     
คร้ังท่ี  1/2553      

วันพุธท่ี  12 พฤษภาคม  2553    เวลา  13.30 น.                  
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
 
 

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตาน ี                                       รองประธานกรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล 
3.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ   แกวประดบั 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี   สุทธรังษี 
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ   กฤตยประชา 
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจจา   สวางเจรญิ 
7.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี   กรรมการ 
     อาจารยวาสนา  บุญแสวง    
8.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตภเูก็ต   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา         
9.  ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  กรรมการ 
      ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ      
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวทิยาศาสตร                     กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน     
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.มติรชัย  จงเชีย่วชํานาญ 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
       ดร.เข็มทอง  สินวงศสุวฒัน   (แทน)  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
16.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล        
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช 
18.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา   เรืองไรรัตนโรจน     
19. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุใจ   สวนไพโรจน 
20. รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
       ดร.ศิริมา   ปุรินทราภิบาล  (แทน) 
21.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะวทิยาการสื่อสาร กรรมการ 
        อาจารยอรุณีวรรณ   บวัเนี่ยว  (แทน) 
22.  รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยชิดชนก  ราฮิมมูลา 
23.  รองคณบดีฝายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว         
        วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ    
        ดร.ประทปี  เวทยประสิทธิ์   
24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       ดร.สวพร  โกยสมบูรณ   
25.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ     
        วิทยาเขตสุราษฎรธานี   กรรมการ 
        ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
26.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
        ดร.ปยะนชุ  ปรีชานนท   
27.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
28.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                                        กรรมการและเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
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29. นางอุไรรัชต    กาเทพ                     ผูชวยเลขานุการ  
30. นางสาวจิราภรณ   นวลวฒันา       ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วทิยาเขตปตตานี    กรรมการ 
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะนติิศาสตร    กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
5.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
7..  รองคณบดฝีายพัฒนาการศึกษา  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ วจิัย และงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
9.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
11.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม โดยการประชมุครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก   จากนัน้ ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                 ประธานแจงวา   การประชุมคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร   กําหนดประชุมวนัพุธ
แรกของเดือน  เวลา 13.30 น.   หากกรรมการมีเร่ืองเกี่ยวกบันโยบายเชิงวิชาการจะเสนอที่ประชุมพจิารณา/รับทราบ  
ขอใหแจงไปยงัฝายเลขานุการ  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย   กองบริการการศึกษา    
 

วาระท่ี 2  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
    2.1  การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการนํากรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษา
แหงชาติสูการปฏิบัติ   
          ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552    เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบนัอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   การจัด 
การเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ    และเพื่อใชประโยชน
สูงสุดจากมาตรฐานคุณวฒุิในระดับอุดมศกึษาแลวนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจ และจัด 
ประชุมฝกอบรมเกี่ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ แกผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากร สายสนับสนุน  รวม  8  คร้ัง   
และดําเนินการดังนี้ 
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       1.  จัดทําแนวทางการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร  การจัดทํารายละเอยีดของเอกสาร  ตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบ 
ดูแล 
       2.  จัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูและ curriculum mapping ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
       3.  จัดสรางแมแบบ (template)ในการจดัทํารายละเอยีดหลักสูตร และรายละเอยีดรายวิชา 
       4.  จัดระบบ กลไก และการติดตาม ดังนี้ 
                     4.1  จัดทําขอมูลสถานภาพของหลักสูตร    ซ่ึงระบุสถานภาพการไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 
สถานภาพการดําเนินการของหลักสูตร ปที่จะตองปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑคร้ังตอไป ฯลฯ 
              4.2   แจงคณะ/ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ/ทีป่ระชุมคณบดรัีบทราบขอมูลสถานภาพหลักสูตร
ของแตละคณะ เพื่อนําไปจดัทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
             4.3   กําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน     โดยกําหนดใหหลักสูตร 
ที่เปดสอน/ปรับปรุง มาแลวครบ  3  ป   จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและดําเนนิการปรับปรุงกอนจะถึงรอบการ
ปรับปรุง (หลักสูตรตองปรับปรุงอยางนอยทุก  5  ป)  และใหรายงานผลการดําเนินการไปยังมหาวิทยาลัย 
            4.4   กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตร    โดยใหหลักสูตรทีไ่มไดปรับปรงุตาม
เกณฑมาตรฐานฯ งดรับนกัศกึษาในหลักสตูรนั้น ๆ ตั้งแตปการศึกษา 2554  และใหปดหลักสูตรตัง้แตปการศึกษา  
2555  
             4.5  กําหนดตวับงชี้ของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เปน KPI   ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
โดยกาํหนดเปาหมายรอยละ 100 
            4.6  หลักสูตรจะตองดาํเนินการจดัทาํรายงานละเอยีดหลักสูตรฯ (มคอ. 2)  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร  (มคอ. 7)  ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอ สกอ.   ภายในกรอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด 
            4.7  ใหคณะจดัระบบและกลไกในการดูแลใหทกุหลักสูตรดําเนนิการจัดทํารายละเอียดรายวชิา 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6)   และจดัระบบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางนอย รอยละ 25  ของรายวิชาที่เปดสอนในปนั้นๆ 
              4.8  คณะฯ รายงานผลการดําเนินการในสวนของ มคอ. 3 - มคอ. 6 ไปยังมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลัย 
จะดําเนินการสุมหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนกัศึกษาตามความเหมาะสม 
        เพื่อใหการดําเนินการเกีย่วกบัการจดัทําหลักสูตร และรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ   ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเดน็ตอไปนี ้
        1.  แนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในคณะและมหาวทิยาลัย 
        2.  แนวปฏิบัติของคณะและมหาวิทยาลัยในขั้นตอนตอไป 
        3.  ปญหาการดําเนินงานดานกรอบมาตรฐานคุณคณุวุฒแิหงชาตแิละแนวทางการแกไข 
 

                      มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบขอมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ    และพิจารณาในประเด็นตาง ๆ   รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไปดังนี ้
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                       1. ขอ 4.2  แจงคณะ/ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ/ที่ประชุมคณบดีรับทราบขอมูลสถานภาพหลักสูตร 
ของแตละคณะเพื่อนําไปจัดทาํแผนการปรับปรุงหลักสูตร ใหฝายวิชาการนาํเรื่องขอมูลสถานภาพหลักสูตรของแตละคณะ/ 
วิทยาเขตทีไ่ดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) ไปแลวเมื่อปการศึกษา 2553   และ 
หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรงุตาม TQF ในปการศึกษา 2554  และปการศกึษา  2555   เสนอที่ประชุมนี้ในการประชมุครั้งตอไป 
                       2. ขอ 4.6 หลักสูตรจะตองดาํเนินการจดัทาํรายละเอียดหลักสูตรฯ (มคอ. 2)  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7)    ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอ สกอ.    ภายในกรอบระยะเวลาที่ สกอ.  กําหนด 
กรณีที่หลักสูตรมีสภาวิชาชีพรองรับ  ใหสงหลักสูตรใหสภาวิชาชพีพิจารณารับรองกอนเสนอมหาวทิยาลัยพิจารณา  
หากสภาวิชาชพีใชเวลาในการพิจารณานาน   ก็ใหเสนอหลักสูตรใหสภาวิชาชพีพจิารณาคูขนานกับการเสนอหลักสตูร
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา       และเมื่อมหาวทิยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแลวแตยังไมไดรับแจงผลการ
พิจารณาจากสภาวิชาชพี  ใหเสนอหลักสูตรไปยัง  สกอ. ภายใน 30 วัน    เมื่อสภาวิชาชีพแจงผลการพิจารณาแลวให
แจง สกอ. เพิ่มเติมภายหลัง  
         3. ขอ 4.8  หลักสูตรจะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรฯ (มคอ. 2)  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)    ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอ สกอ.   ภายในกรอบระยะเวลาที่ สกอ.  กําหนด  
และใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)   และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4)  
และสงคณะกอนเปดภาคการศึกษา  2 สัปดาห  และคณะสงใหมหาวทิยาลัยกอนเปดภาคการศึกษา  1 สัปดาห     
                          นอกจากนี้ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร ไดปรารภเกีย่วกับการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก  5 ป กรณหีลักสูตร 6 ป  จะขอเสนอใหใชหลักสูตรใหครบ 6 ปกอนการประเมนิหลักสูตรจะไดหรือไม   เพือ่จะ
ไดประเมนิหลักสูตรครบทั้ง 6 ป  ซ่ึงประธานแจงวาเปนประเด็นทีน่าสนใจ  และหากคณะประสงคจะใหหารือสกอ.    
ขอใหแจงไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 
           4.  สําหรับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  ซ่ึงกาํหนดใหทวนสอบอยางนอย  
รอยละ 25  ของรายวิชาที่เปดสอนในปนั้น ๆ   ที่ประชุมเสนอแนวทางการดําเนินการคือ  จัดทําแบบประเมิน เพือ่ให
นักศึกษาประเมินตนเองเพื่อเทียบระดับความรูความสามารถ ทกัษะ  พฤติกรรมเดิมตอนเรียนรายวิชานี้และหลังจาก
เรียนรายวิชานีแ้ลว  นอกจากนี้ไดเสนอแนวทางสําหรับการจัดกลไกการทวนสอบภายในคณะ โดยอาจสุมทวนสอบ   
จากรายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา   (มคอ. 5)       และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ. 6)  วาไดดาํเนินการ และมีผลการดําเนนิการตามที่รายงานไวหรือไม     สําหรับผูทวนสอบอาจเปน
ทีมหลักสูตร  ทีมผูสอนหรือคณะกรรมการ  ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลยพินจิของคณะ  
          5. สําหรับคณะที่ดําเนนิการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณคุณวุฒิแหงชาตแิลว    ขอใหแจง
ประเด็นปญหา/ขอเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและแกปญหารวมกัน 
          6. ใหแจงคณะที่เปดสอนวิชาพืน้ฐาน     ใหใชมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรเชนเดียวกบัวิชาศึกษาทัว่ไป  
 

                2.2  นโยบายการดาํเนินงานดานสหกิจศึกษา 
           ฝายวิชาการเสนอเรื่อง   นโยบายการดําเนินงานดานสหกจิศึกษาเพื่อที่ประชุมพจิารณา  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี ้
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           1. ราง แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลัย  
           2. แนวทางการดําเนนิงานดานสหกิจศึกษาของคณะ  และมหาวิทยาลัย 
           3. ปญหาในการจดัรายวิชาสหกจิศึกษาสําหรับคณะที่ดําเนนิการแลว  และแนวทางแกไข 
 

                       มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี ้     
                       1.  ขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตตรวจสอบและยนืยันขอมูลการจัดหลักสูตรสหกจิศึกษา เพื่อใช
ประกอบการกาํหนดนโยบายแนวทางการดาํเนินการดานสหกิจศึกษา 
          2.  ใหเพิม่และแกไขขอมูลหลักสูตรที่มี/ไมมีรายวชิาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
(เอกสารแนบ)  โดยเพิ่มคําวา  “ปการศึกษา 2552” ตอทายขอความดังกลาว   นอกจากนี้ ใหยายขอมลูในตาราง 
ตารางหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศกึษา ของคณะวิทยาการจัดการ “สาขาการตลาด” ไปไวในชองหลักสูตรที่ไมมี
รายวิชาสหกิจศึกษา และเพิม่  “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร”  ไวในชองนี้ดวย   
          3. รางแนวปฏิบัติสําหรับคณะ/หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  ใหเพิ่มขอ  “คณะตองกําหนดเกณฑ กลไก ในการเตรียมนักศกึษาไปสหกิจศึกษา”  ไวดวย 
          4. จัดประชุมใหความรูดานสหกจิศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  อาจารยผูสอน อยางนอย 2 คร้ังตอป   
นักศึกษา อยางนอย  1 คร้ังตอป  โดยเชิญสถานประกอบการเขารวมดวย 
           นอกจากนี้  ที่ประชุมไดเสนอใหรวบรวมขอมูลสถานประกอบการ  การสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษา  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

                2.3  แนวทางการสอนเปนภาษาองักฤษไมนอยกวารอยละ  10 
           สภาวชิาการไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาหลักสูตรไวประการหนึง่    คือ      เพื่อสงเสริมสนับสนนุ 
ความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษ  หลักสูตรตองมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ  10   
ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด ในทางปฏิบัตอิาจมีความเขาใจไมตรงกนัในบางประเดน็  เชน  การจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาหรือบางสวนตามความเหมาะสม นับรวมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม  เปนตน  ฝายวิชาการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากาํหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน      เพื่อใหเกดิความเขาใจทีต่รงกันในการจัดการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวารอยละ 10 รวมทัง้แนวทางในการสงเสริมใหสามารถดําเนินการไดตามนโยบายนี ้
 

                       มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดกาํหนดแนวทางในการดําเนนิการดังนี ้
          1.  โดยหลักการการจดัการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  ควรจดัเต็มทั้งรายวชิา แตในเบื้องตนคณะ
สามารถดําเนินการดวยวิธีการที่ยืดหยุนตามศักยภาพที่มี    และพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดเต็มทั้งรายวชิา   
          2.  ขอใหหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 10  ของจํานวนรายวิชา
ทั้งหมดโดยไมนับรวมรายวชิาภาษาอังกฤษ     สําหรับหลักสูตรที่ไดทําความตกลงกบัสภาวิชาการวาจะจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20  จํานวนรายวิชาทั้งหมดสามารถนับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษได  



 7 

          3.  มหาวทิยาลัยและคณะจะหาแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือรวมกัน 
 
          อนึ่ง  ใหฝายวิชาการสํารวจขอมูลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษและความตองการ
ความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย  เพื่อนําขอมูลมาเปนประกอบการพจิารณาตอไป 
                         
วาระท่ี 3   วาระแจงเพื่อทราบ 
                 3.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวชิาการ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
                         ที่ประชุมรับทราบ การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามคําสั่งที ่
0783/2553   ลงวันที่ 30  เมษายน  2553  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
                  3.2  การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) 
                         ที่ประชุมรับทราบ  ขอมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ซ่ึง สกอ.ไดแจงมติในการ
ประชุมครั้งที่  3/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553  วาไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมแทน ฉบับ พ.ศ. 
2551  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
                         1.  ใหยกเลิก  “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญา
ตรี  (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551” 
                         2.  ใหสถาบันอุดมศึกษารบัผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  (4 ป)  ตามหลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
ตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป 
                             3.  สถาบนัอดุมศกึษาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนือ่ง)  ให
ดําเนินการ ไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) 
                         4.  ในกรณีทีไ่มสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบตัินอกเหนือจาก
ที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาดําเนนิการ และใหถือคาํวินิจฉยัของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนที่สุด 
 ทั้งนี้  ในเบื้องตน ใหกําหนดชื่อปริญญา  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  และ  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” 
ในบัญชีแนบทายประกาศฯ ไปกอน 
 
                  3.3  แบบรายงานขอมูลการพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF)     
                         ที่ประชุมรับทราบ แบบรายงานขอมูลการพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(TQF)    ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับปรุงเอกสารแบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใชในการเสนอหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในแตละระดับคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต    และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง)   ใหสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาพิจารณา 
รับทราบหลักสูตร    โดยไดนําเอกสารดังกลาวเผยแพรบน Website : www.mua.go.th./users/bhes/     หัวขอแบบรายงาน 
 






