
    วาระที ่ 2 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่9(3/2554)        

วันพุธที ่16 มนีาคม 2554   เวลา 13.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 
ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต      
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ    
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
     นางปิยนุช  แก้วหน ู (แทน) 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
    ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
    นายณัฐสมนัต์  รังสี  (แทน) 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิโชค  อนันตเสร ี
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
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15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
      อาจารย์มงคล  มาลยารม 
16.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์     
18.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
       อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  ชอุ่มพฤกษ์  (แทน) 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
      ดร.สามารถ  ทองเฝือ 
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
      อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม  
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
      ดร.ธีรศักด์ิ  จินดาบถ 
24.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      นางสาวณิชนันทน์ ณ พัทลุง (แทน)  
25.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
26.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
27.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
28.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ    
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย   กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
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10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว      
      วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
2.  นางสาวจงจิต  ราชยอด       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(PSU English Camp) 
      
เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
              ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมบริจาคเงินเพื่อนําไปใช้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศนิวซีแลนด์ (ผ่านวัดไทยที่
เมืองไครสเชิร์ช)  โดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวมเงินบริจาคและจะบริจาคเงิน ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่าน
สถานทูตต่อไป ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หน่วยงานรวบรวมเงินที่มีผู้ประสงค์จะบริจาค โดยส่งเงินบริจาคได้ที่กองคลัง หรือ
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่ือบัญชี  “กองทุน
เยียวยาเพ่ือผู้ประสบภัย”   และส่งสําเนาใบโอนเงินไปยังกองคลัง  สําหรับการบริจาคเงินต้ังแต่ 100 บาท 
มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ ซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้   
 
วาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ครัง้ที ่8(2/2554)   
            วนัที ่ 16 กมุภาพนัธ ์ 2554 

   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1  สรุปการจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจาํปี 2554           
                  ที่ประชุมรับทราบ สรุปการจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจําปี 2554  ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดงาน  
ในวันศุกร์ที่  14  มกราคม  2554  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี   โดยมีกิจกรรมมอบ 
เกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่เป็นที่รัก  ช่ืนชมและศรัทธาของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า   อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการ 
สอนของคณะ  และอาจารยท์ี่ได้รับรางวัลในฐานะอาจารย์ตัวอย่าง/อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงาน 
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ภายนอก การประกวดกลอน/เพลงเพื่อยกยอ่งเชิดชูครู  การแสดงบนเวท ีประกอบด้วย  การขับรอ้งเพลงหมู่โดยนักศึกษา 
จากคณะต่าง ๆ  การแสดงของนักศึกษา  การแสดงตะลุงทอลก์โชว์  และร้องเพลงร่วมกัน มหาวิทยาลยักําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมงานจํานวนประมาณ 350 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี  ผู้บริหารคณะที่ดูแลงานด้าน
วิชาการและด้านกิจการนักศึกษา  หัวหน้าภาควิชา  คณาจารย์ผู้สนใจ  นักศึกษา และอาจารยท์ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
รับเกียรติบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จํานวน 332 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบประเมินการจัดงาน
ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อไป และผู้เข้าร่วมงานได้ตอบแบบประเมินการจัดงานฯ 
จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการประเมินการจัดงานฯ โดยเป็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การแสดง การมอบเกียรติบัตร อาหาร และอื่น ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 
    3.2  ข้อสังเกตของ สกอ. เกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
                  ที่ประชุมรับทราบ ข้อสังเกตของสกอ. เกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 20 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 24 หลักสูตร  ซึ่ง สกอ. ได้แจ้งผลการพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา 
8 หลักสูตร) ยังไม่แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 
และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร)    และพิจารณาหลักสูตรแล้วมีข้อสังเกต  จํานวน 15 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 
3 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 12 หลักสูตร)   ซึ่งมีขอ้สังเกตดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
  เอกสารหลักสตูร 
  1) อาจารย์ประจําหลักสูตร   เช่น  
    - อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเพิ่มสําหรับ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
  - แก้ไขการเขียนตัวย่อคุณวุฒิ และระบุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลกัสูตรให้ครบ
ทุกระดับการศึกษา 
  - คําย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร มีคุณวุฒิไมต่รงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่เปิดสอน  
  - ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสูตรด้วย 
  2) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร สว่นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์
กับหลักสูตร ไม่ควรมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
  3) หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติต้องแยกเป็น 2 หลกัสูตร   และอาจารย์ประจําหลักสูตร  
คนละชุด    เนือ่งจากหลักสูตรนานาชาติมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน   เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรม 
การเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนมีความแตกต่างกับหลักสูตรปกติ 
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  4)  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานไม่ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
  5)  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) มีจํานวนข้อไม่ตรงกับข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  6) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนควรจะมีการกระจายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบ
รองในเรื่องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  7) ในเล่มหลักสูตรควรมีมาตรฐานผลการเรยีนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ      
ผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
  8) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในเรื่องของผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล 
ทั้ง 5 ด้านของหลักสูตรในระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ควรมีมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้าน
ของแต่ละระดับคุณวุฒิที่สูงขึน้ควรมีความเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
  9) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรใส่รายวิชาเลือกของทุกกลุ่มรายวิชาให้เห็นด้วย 
  10) ควรระบุคณุสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
  11)  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 
2 คน 
  12)  ใน มคอ. 2 ต้องระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร 
  13) การอ้างอิงเอกสารในหลกัสูตร ต้องถูกต้องตรงกัน เช่น สารบัญ เลขหน้า ภาระงานสอนของ
อาจารย์ ภาคผนวก ต้องตรงกับเอกสาร 
  แบบรายงานข้อมูลฯ (มคอ.02-06) 
  1) การระบุข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรฯ (มคอ.02-มคอ.06) 
ข้อมูลไม่ตรงกบัเอกสารหลักสูตร เช่น  
     - อักษรย่อปริญญาภาษาไทยไม่ตรงกับช่ือปริญญา  
     - ช่ือสาขาวิชาในวงเล็บของอักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเรียกช่ือปริญญา 
     - คําย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
     - จํานวนผู้เข้าศึกษา  
     - จํานวนตัวบ่งชี้   
     - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
     - การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่ตรงกัน 
  2) ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสูตรด้วย 
  อนึ่ง ประธานให้ส่งข้อสังเกตข้างต้น ให้คณะ/วิทยาเขตเพื่อทราบ และขอความร่วมมือนําข้อสังเกต
ข้างต้นเป็นข้อมูลในการดําเนนิการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ/วิทยาเขตต่อไป 
 
 



 6 

 
วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  

4.1 โครงการค่ายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU English Camp) 
                      โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU English Camp)    เป็นโครงการที่สืบเนื่อง 
มาจากดําริของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติในชั้นเรียน    มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษมาแล้ว 10 ครั้ง ต้ังแต่ปี  2544-2553  ซึ่งจากปี 2546 ถึงปัจจุบันเป็นการจัดโครงการฯ ร่วมกับ Ball 
State University (BSU)  รัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา   มี  Dr.Kris Rugsaken เป็นผู้ประสานงานหลัก จาก BSU 
ทําหน้าที่รับสมัครชาวต่างประเทศที่สนใจทั้งจาก BSU และอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อมาทําหน้าที่เป็น
ผู้สอนภาษาอังกฤษหรือ Camp Leader ในโครงการฯ สําหรับในปี 2554 มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp 2011) ระหว่างวันที่ 15-29 พฤษภาคม 2554 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยจะมีอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา
เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ 15 คน และเปิดรับนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาเขต และบุคคลท่ีสนใจ รวมทั้งนักเรียนทุน
ต้นกล้าสงขลานครินทร์สมัครเข้าร่วมโครงการ   เก็บค่าสมัครคนละ 2,500 บาท   โดยรับสมัครจนถึงวันที่  10  
มีนาคม  2554  ในปีที่ผ่าน ๆ มารวมทั้งปี 2554 งานวิเทศสัมพันธ์ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของงานวิเทศสัมพันธ์ มีหนังสือและส่งโปสเตอร์ถึงรองอธิการบดีทุกวิทยาเขต คณบดีทุกคณะ 
ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา สถานีวิทยุ ม.อ. แขวนป้ายไวนิลตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขอให้นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการแล้ว ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ยังมีจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่มากเท่าที่ควร     งานวิเทศสัมพันธ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พิจารณา  สนับสนุน  และแนะนําวิธีการหรือแนวทางการประชาสัมพันธ์     เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
                    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาความเข้มแข็ง
ด้านภาษาอังกฤษจึงควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ และเพื่อความ
ชัดเจนของจํานวนนักศึกษาที่แต่ละคณะจะรับผิดชอบส่งเข้าร่วม   มหาวิทยาลัยอาจแจ้งจํานวนรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมดไปยังคณะล่วงหน้า  เพื่อให้คณะพิจารณาแจ้งจํานวนนักศึกษาที่ประสงค์จะส่งเข้าร่วมโครงการฯ ไปยัง 
มหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยรวบรวมจํานวนนักศึกษาจากทุกคณะแล้ว อาจพิจารณาขยายหรือปรับลดจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมตามจํานวนที่ได้รับ ส่วนการพิจารณา
สนับสนุนทุนที่แต่ละคณะจะให้แก่นักศึกษาขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ   
 

4.2 ขออนุมัติยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับ 
มหาวิทยาลัย 
                    กองทะเบียนและประมวลผลเสนอเรือ่ง  ขออนุมัติยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  417-100  ภาษา 
อังกฤษเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย   เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกศิลปะการแสดง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการเปิดสอนที่วิทยาเขตตรัง ในปีการศึกษา 2554 ด้วย 
หลักสูตรดังกลา่วได้ระบุให้นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบวัดความรู้ O-NET  หรือ A-NET  ตํ่ากว่า 30   
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คะแนน จะต้องเรียนรายวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ก่อน  แต่เนื่องจากวิทยาเขต
ตรังได้จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุกคน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   เพื่อพิจารณาให้นักศึกษาที่เรียนหลักสตูรดังกล่าวที่วิทยาเขตตรัง    ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2554  ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET  หรือ A-NET  ตํ่ากว่า  30 คะแนน     ยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 417-100  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
                    มตทิี่ประชมุ  เพื่อให้เปน็ไปตามหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกศิลปะการแสดง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  จึงเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง  ดําเนินการเทียบรายวิชา 417-100  กับการจัดการ
ปรับพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ  แล้วนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.3 รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 ประจํา  
เดือนมีนาคม  2554 
 ที่ประชุมรับทราบ รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 
2555  ประจําเดือนมีนาคม  2554   ซึ่งการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  120(2/2554)   เมื่อวันที่ 4  มีนาคม  2554  
มีหลักสูตรที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ   ดังนี้   หลักสูตรที่สามารถเสนอพิจารณาได้เสร็จก่อนแผนฯ  2 หลักสูตร  
หลักสูตรที่สามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ  1 หลักสูตร    หลักสูตรที่ไม่สามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ  2 หลักสูตร  
หลักสูตรนอกแผน (ไม่ได้จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย)  2 หลักสตูร  หลักสูตรตกค้าง (หลักสูตรที่
ไม่สามารถเสนอพิจารณาได้ในการประชุมครั้งที่ผ่าน ๆ มา)  1 หลักสูตร  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
  
          มตทิีป่ระชมุ  ขอใหค้ณะ/วิทยาเขตนําข้อมูลหลักสูตรที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนไปพิจารณา และ
แจ้งการปรับแผนไปยังมหาวิทยาลัย   รวมทั้งขอให้แต่ละวิทยาเขตติดตามการดําเนินการเพื่อให้หลักสูตรดําเนินการได้ทัน
และเป็นไปตามแผน 

 
4.4  พิจารณาแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร    

                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอเรื่อง พิจารณาแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. 
ของหลักสูตร เพื่อมหาวิทยาลัยพิจารณา ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร จากเดิม คือระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรตามปีทีส่ภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลกัสูตร เป็นระบุปี พ.ศ. ของหลกัสูตร จากปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้หลักสตูรใหมห่รือหลกัสูตรปรับปรุง  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                   มตทิีป่ระชุม  ให้จัดทําหนังสือหารือ สกอ. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร 
 

4.5 การใช้ช่ือปริญญาซ้ํากันระหวา่งวิทยาเขต 
                   ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง การใช้ช่ือปริญญาซ้าํกันระหว่างวิทยาเขต เนื่องจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มีหลายวิทยาเขต   และมีบางคณะที่มีแนวทางการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน  การกําหนดชื่อปริญญาจึงอาจซ้ําซ้อนกัน   
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ซึ่งมหาวิทยาลยัยังไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ช่ือปริญญาซ้ําซ้อนกันระหว่างวิทยาเขต  เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการ
จัดการศึกษาที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการใช้ช่ือปริญญาซ้ํากันระหว่างวิทยาเขต  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
                  มติที่ประชุม   มีความเห็นว่าอาจใช้ช่ือปริญญาซ้ํากันระหว่างวิทยาเขตได้  หากหลักสูตรนั้นเป็นสาขา
วิชาชีพที่ไม่ว่าจะเปิดสอนที่ใดก็ต้องใช้ช่ือตามวิชาชีพนั้น   และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการบรรจุช่ือหลักสูตรเข้าแผน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเรื่องกระทบเชิงนโยบาย จึงเห็น
ควรนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา   
 

4.6 กระบวนการและรายการหลกัฐานที่สะท้อนผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ประจําปี 
การศึกษา 2553 
     ฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
4(1/2554) เมือ่วันที่ 5 มกราคม 2554 พิจารณากระบวนการและรายการหลักฐานทีส่ะท้อนผลการดําเนินการแต่ละ
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบและที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการจัดทํากระบวนการและกําหนดรายการหลักฐาน 
แต่ละตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบและให้แจ้งขอความเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะ/วิทยาเขต เพื่อฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูลและแจ้ง 
สํานักงานประกันคุณภาพต่อไป ซึ่งคณะ/วิทยาเขตส่งข้อเสนอแนะ/ความเห็นมายังมหาวิทยาลัย โดยคณะ/วิทยาเขตที่ส่งข้อมลู 
มาแล้ว คอื คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
และวิทยาเขตภูเก็ต  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากระบวนการและรายการหลักฐานที่สะท้อนผลการดําเนินการ 
งานประกันคุณภาพและข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นของคณะ/วิทยาเขต เพื่อแจ้งสํานักงานประกันคณุภาพและใช้ในการ
ดําเนินการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตอ่ไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

     มตทิี่ประชมุ   เห็นชอบกระบวนการตามตัวบ่งชี้รายการหลักฐานทีส่ะท้อนผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การ  
ประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553  โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักฐานอ้างอิงของตัวบ่งชี้ ดังนี้  
   1.  ตัวบ่งชี้ 2.6 ข้อ 3.2 หลกัฐานอ้างอิงให้ใช้รายงานผลการดําเนินการโครงการ การสอบวัดผลของ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการปฏิบัติจริง เช่น รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจ- 
ศีกษา รายวิชาสัมมนา และทาํแบบประเมินสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบ check list  
   2.  ตัวบ่งชี้ 6.1 แก้ไขหลักฐานอ้างอิงข้อ 2. เป็น โครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษาและรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตร   
   อนึ่ง ขอให้คณะ/วิทยาเขตที่ยังไม่ส่งความเห็น  ให้ส่งความเห็นมายังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมแจ้ง
สํานักงานประกันคุณภาพต่อไป 
 

4.7 แผนพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2554-2556 ของคณะ  
                     ฝ่ายวิชาการขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาเขตจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ ประจําปี 
การศึกษา 2554-2556  โดยเลือกกลยุทธ์จากแผนกลยทุธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และ 
อาจกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และคณะได้ส่งแผนพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 
2554-2556 มายังมหาวทิยาลัย จาํนวน 5  คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย 
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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                  มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบข้อมูล    และขอความรว่มมือคณะ/วิทยาเขตที่ยังไม่จัดทําแผนฯ 
ดําเนินการจัดทําแผน และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย    
 

4.8  แนวทางในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   
  มหาวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:  รายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตร (มคอ.7)  เมื่อวันที ่21-22 กุมภาพนัธ์ 2554  เพื่อให้ประธานหลกัสูตร อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรผู้ประสานงาน 
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สนใจทุกระดับการศึกษา จากทุกคณะ/วิทยาเขตรับทราบนโยบาย 
และสามารถจดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรได้  โดยมขี้อสรุปจากการประชุมเพื่อนําไปเป็นแนวทางใน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                   มตทิี่ประชมุ    เห็นชอบแนวทางในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และให้
แก้ไขในประเดน็รายงานผลการดําเนินการและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  ก่อนแจ้งคณะ/วิทยาเขตนําไปใช้
ต่อไป 
                   1. ระยะเวลาในการดําเนินการ  แก้คําว่า  “โดยส่งเอกสารพร้อมซีดีใหม้หาวิทยาลัย.....”  เป็น  “โดย
จัดทําเอกสารเก็บไว้ที่คณะและส่งแบบรายงานพร้อมซีดีให้มหาวิทยาลัย....” 
       2.  การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  ใหแ้ก้ไขขอ้ 3 เป็นดังนี้  “คณะกรรมการสุม่รายวิชาอยา่งน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตร   เพื่อดําเนินการทวนสอบ    โดยมีหลักการ
ในการทวนสอบว่า ดําเนินการเฉพาะรายวิชาที่เปิดสอน และไม่ทวนสอบรายวิชาเดิมหรือซ้ําซ้อน สําหรับการดําเนิการ 
ทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยจะแจ้งใหท้ราบต่อไป”    
 

4.9 แจ้ง Risk Appetite และ Risk Tolerance ของ 6 Top Goals    
                 สํานักงานประกันคุณภาพได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2554 ซึ่งมีการปรับแก้ค่าเป้าหมาย Risk Appetite และ Risk Tolerance ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.ร. สกอ. และสมศ.  โดย Top 6 Goals ที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ คือ  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ข้อ 3. การผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล  มี 2 ตัว  ได้แก่  Top Goals ข้อ 3.1 การพัฒนานักศึกษาให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ (Top Goals ตัวเดิม)  ตัวบ่งชี้    ร้อยละของนักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่น้อย
กว่าระดับคะแนน C  ค่าเป้าหมาย  นักศึกษาร้อยละ 100 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าระดับ
คะแนน C  Risk Appetite  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมดมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าระดับคะแนน C เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 Risk Tolerance  น้อยกว่าค่าที่กําหนด Appetite ไม่
เกินร้อยละ 10  และ Top Goals  ข้อ 3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ 2.1 ใหม่)  (ร้อยละ
ของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด) ตัวบ่งชี้ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด  ค่า
เป้าหมาย 100  Risk Appetite 100  Risk Tolerance  0  และขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง 
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
   มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการกําหนดค่าเป้าหมาย  Risk Appetite  และ Risk Tolerance   ในส่วนที่ 
ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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4.10   การกําหนดวิธีการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
       กองแผนงานได้แจ้งการกําหนดวิธีการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2554  ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดใหม่ที่นอกเหนือจากตัวช้ีวัดของ สกอ. และสมศ. โดยขอความเห็นจากฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
      1.  หากเปน็ไปได้ขอให้ชะลอตัวช้ีวัดนี้ออกไปก่อน เนื่องจากเกณฑ์การทดสอบกําหนดระดับคะแนน
ผ่านไว้ที่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม   ซึ่งคะแนนที่กําหนดนี้ อาจเทียบเท่าหรือไม่เทียบเท่าค่าระดับคะแนน C ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับการกําหนดเกณฑ์การประเมินของรายวิชาที่กําหนดอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  และจากการบริหารความเสี่ยงใน
การพัฒนาความเข้มแข็งทักษะภาษาอังกฤษพบว่าผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษของภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 
2552  จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนตั้งแต่  C  ขึ้นไป ของทุกวิทยาเขตยังน้อยกว่าร้อยละ  70  ยกเว้นวิทยาเขตภูเก็ต  
และมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํากลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ    ซึ่งหากชะลอ
ออกไปก่อนอาจพัฒนานักศึกษาให้มีผลสอบเป็นไปตามเป้าหมายได้   
      2.  ให้ขอความเห็นจากคณะที่สอนภาษาอังกฤษพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดนี้   โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตว่านักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  สามารถสอบได้
คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
 

4.11   รายงานผลการดําเนินงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551-2552     
   ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 329(2/2554)  เมื่อวันที่ 5 มนีาคม  2554 
ได้รับทราบเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551-2552 และที่ประชุม
ได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ     ฝ่ายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณา   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
  มตทิีป่ระชุม   เห็นควรให้มีผูร้ับผิดชอบขับเคลื่อนประเด็นตามข้อเสนอแนะโดยที่ประชุมได้พิจารณา
ผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   
   1.  มหาวิทยาลัยยังมีศาสตราจารย์จํานวนค่อนข้างน้อย จึงควรมีมาตรการ การสร้างแรงจูงใจใหม้ี
การขอตําแหน่งศาสตราจารย์เพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะพิจารณาให้มีศาสตราจารย์คลินิกในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นต้น  
       ผู้รับผิดชอบ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต 
คณบดีทุกคณะ 
       2. มหาวิทยาลัยควรมีโจทย์ให้ทุกคณะ/หน่วยงานร่วมกันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
ของมนุษย์ โดยใช้เวลา 1 ปี  ซึ่งจะเกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์  
     ผู้รับผิดชอบ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บัณฑิตศึกษา  รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต  คณบดีทุกคณะ 
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      3.  ควรพิจารณานําปัญหาที่มีลักษณะพเิศษ   เช่น  การรับนักศึกษาผา่นการรับตรงของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มาจากภูมิลําเนาอื่นนอกเหนือจากภาคใต้ การมีระบบดูแลนักศึกษาทีม่ีผล
การเรียนตํ่า เป็นต้น มาศึกษาวิจัยเพื่อดูแนวโน้มในระยะยาว ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก  
       ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (TLC)  
      4.  มหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของทุก
วิทยาเขต และในรายวิชาคณิตศาสตร์มีนักศกึษาที่มีผลการเรียนตํ่าจํานวนมาก จะทําอย่างไรให้นักศึกษาดังกล่าวมีผล
การเรียนดีขึ้น  
       ผู้รบัผิดชอบ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการ 
ทุกวิทยาเขต  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (TLC)  คณะวิทยาศาสตร์ 
       5.  มหาวิทยาลัยควรจะมีมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงานไมต่รงวุฒิได้เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ  
        ผูร้ับผิดชอบ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร 
   6.  มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังกรรมการกลุ่มเล็ก 10-12 คน เพื่อประชุมปรึกษาหารือในเชิงลึกเกี่ยวกับ
งานวิชาการ งานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละวิทยาเขต และให้นาํผลการประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
นําไปสู่การปฏิบัติ  
       ผู้รับผิดชอบ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บัณฑิตศึกษา  รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการและวิจัยจากทุกวิทยาเขต  
   อนึ่ง ประเด็นข้อ 6 สภามหาวิทยาลัยขอให้นาํผลการประชุม รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อนําผลไป 
สู่การปฏิบัติด้วย    
 

4.12   ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา     
       มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการจัดทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อทดสอบ
นักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ  โดยข้อสอบมีจํานวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 4 ส่วน 
คือ Listening  20 คะแนน  Vocabulary 15 คะแนน  Structure and Usage  35 คะแนน  Reading  30  คะแนน 
รวม 100 คะแนน  และมหาวิทยาลัยแจ้งขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาเขต เพื่อดําเนินการจัดสอบให้แก่นักศึกษา โดย
ในเบื้องต้นฝ่ายวิชาการได้รายงานผลการทดสอบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                  มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 
     1.  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา จึงขอให้คณะศิลปศาสตร์วางแผนสําหรับการทดสอบภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบในรอบแรก  
รวมทั้งอาจพัฒนาข้อสอบชุดใหม่เพื่อใช้ในการทดสอบ 
     2.  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น วัตถุประสงค์ 
ในการทดสอบ  รูปแบบการทดสอบ  ตัวอย่างข้อสอบ  เพื่อเป็นข้อมูลสาํหรับนักศึกษาในการเตรียมตัวทดสอบ 
    3.  แจ้งข้อมลูให้นักศึกษาทราบว่า กรณีที่มีผลสอบ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์
กําหนด  สามารถนํามาเทียบได้ และเมื่อคณะศิลปศาสตร์เทียบแล้ว   ใหน้ักศึกษานําผลการเทียบไปแจ้งคณะเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการทดสอบ/ไม่ต้องทดสอบ/ศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา 




