
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่ 14(8/2554)        

วันพุธที ่ 2  พฤศจกิายน  2554    เวลา  13.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 

ผูม้าประชมุ     
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ   
    รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ   
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
    ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา  
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
    อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา    
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ  
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช   
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17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
       ดร.นันทยิา  จ้อยชะรัด  
18.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
      อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
       ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์   
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน ์
22.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
      อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
      ดร.สามารถ  ทองเฝือ  
24.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด  เจะมะ  (แทน) 
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ   
      ดร.ศริยา  บินแสละ  (แทน) 
26. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
27.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว      กรรมการ 
      วิทยาเขตภูเก็ต     
      อาจารย์สมเจตน์  ศรีระบาย   
28.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา 
29.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
      ดร.รัชฎาภรณ์  จันทร์อุดม      
30.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ปิยะนชุ  ปรีชานนท์  
31.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
32.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
33.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
2. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
10. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
 
เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
    ไมม่ ี
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ ครัง้ที ่13(7/2554) 
             วันที ่7 กนัยายน  2554  
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 ขอรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554          
        ที่ประชุมรับทราบ  การรับรองหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่ง
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554 พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าหลักสตูร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของคณะการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันอบรมถา่ยทอดความรู้สาขาการแพทย์แผนไทย  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

    3.2  แนวปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิต ชุดใหม ่
                  ที่ประชุมรับทราบ  แนวปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิต ชุดใหม่ ซึ่งปรับการเข ียนจํานวนหน่วยกิตของ 
รายวิชาฝึกงาน  โดยกําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต ประกอบด้วย จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 3-6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ทั้งนี้จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บเป็น 3-6 เท่าของจํานวนหน่วยกิต  และมหาวิทยาลัยแจ้งคณะ/วิทยาเขตเพื่อนําไปใช้ใน
การจัดทําหลักสูตรใหมแ่ละหลักสูตรปรับปรงุ   ที่อยู่ระหวา่งการดําเนินการและยังไม่ได้ส่งหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย  
เพื่อเสนอสภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัย หรือแจ้ง สกอ. รับทราบการให้ความเห็นขอบหลักสูตร โดยขอให้ปรับแก้ใน
เอกสารหลักสูตรก่อนเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
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   3.3  รายงานการดําเนินการด้านหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) ระดับปริญญาตร ี
                  ที่ประชุมรับทราบ รายงานการดําเนินการด้านหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งกองบริการการศึกษารายงานผลการดําเนินการ ดังนี้ หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีที่ต้องดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 มีจํานวน 136 หลักสูตร หลักสูตรที่สกอ.รับทราบแล้ว 13 หลักสูตร หลักสูตรที่สกอ.
ยังไม่แจ้งผลการรับทราบ 22 หลักสูตร หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการส่งสกอ. 62 หลักสูตร (รวมหลักสูตรทีส่่งให้สภาวิชาชีพ 
รับรอง) หลักสูตรที่อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลยัภายในวันที ่12 พฤศจิกายน 2554 ได้ทนั 31 หลกัสูตร หลักสูตรที่
เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 12 พฤศจกิายน 2554 ไม่ทนั 8 หลักสูตร (หลักสูตรทีไ่ม่รบัโดยวิธีรับตรง 4 หลักสูตร และ 
หลักสูตรที่คาดว่าจะปิด 4 หลกัสูตร)  หลกัสตูรใหมท่ี่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553  จํานวน 3 หลักสตูร และเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 6 หลักสูตร หลักสตูรใหมท่ี่อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
ของวิทยาเขตปัตตานี และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม และประธานขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขตติดตามกํากับดูแลหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างการส่ง สกอ. 62 
หลักสูตร ให้รบีดําเนินการ เนื่องจากสกอ. กําหนดใหส้่งภายใน 30 วันหลังจากสภามหาวทิยาลัย รับทราบการอนุมัติหลักสูตร 
ยกเว้นสําหรับหลักสูตรที่ต้องเสนอสภาวิชาชีพรับรอง ให้มหาวิทยาลัยแจ้ง สกอ. หลังจากสภาวิชาชีพรับรองแล้ว 
 

     3.4  สรุปการจัดกิจกรรม วัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of 
Mankind” 24 กันยายน 2554 
                    ที่ประชุมรับทราบ  สรุปการจัดกิจกรรม วัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is 
for the Benefit of Mankind” 24 กันยายน 2554  ซึ่งในปี 2554  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่หลากหลายใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมโดยคณะทัง้ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลยัได้
ขอความร่วมมอืให้ทกุวิทยาเขตจัดกิจกรรมแล้วรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งวิทยาเขต 
ได้รายงานการจัดกิจกรรมฯ มาแล้ว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

     3.5  ขั้นตอนการเสนอหลกัสูตรที่มีสภาวิชาชีพ 
                    ที่ประชุมรับทราบ  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มสีภาวิชาชีพ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 13(10/2554)  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554   เห็นชอบการเสนอหลักสตูร   
ที่มีสภาวิชาชีพรับรอง    และฝ่ายวิชาการได้แจ้งคณะ/วิทยาเขตเพื่อทราบขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
            1. หลกัสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว ให้ส่งหลักสตูรให้สภาวิชาชีพรับรองไปพร้อม ๆ กับ 
การรายงานการอนุมัติหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ  แต่หากหลักสูตรใดที่สภาวิชาชีพกําหนดให้สภามหาวิทยาลัย  
เห็นชอบหลักสูตรก่อน   ก็ให้รายงานการอนุมัติหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบก่อนส่งหลักสูตรให้สภาวิชาชีพ
รับรอง  
           2. กรณีที่สภาวิชาชีพให้แก้ไขหลักสูตร ใหค้ณะดําเนินการแก้ไขหลักสูตร และนําเข้าสภาวิชาการพิจารณา 
(วาระทักท้วง)  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยรบัทราบไปพร้อม ๆ กับส่งหลกัสูตรฉบับแก้ไขให้สภาวิชาชีพ 
           3. เมื่อสภาวิชาชีพรับรองแล้ว  ให้เสนอหลักสูตรให ้สกอ. รับทราบ  
 

     3.6 ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดในเอกสารหลักสูตร 
บางหัวข้อเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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                      ที่ประชุมรับทราบ ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกี่ยวกับการระบุรายละเอียด 
ในเอกสารหลกัสูตรบางหัวข้อเพื่อให้หลักสตูรมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น    และฝ่ายวิชาการได้รวบรวมความเห็นแจ้งคณะ/
วิทยาเขตเพื่อทราบ และนําไปพิจารณาระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม   
 

      3.7 การจดัทําข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 และภาคการศึกษาที่ 2/2554 
                      ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทําข้อมลูรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรงุ ที่จัดทํา/ปรับปรุง 
หลักสูตรตาม TQF แล้ว รวมทั้งรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาศกึษาทั่วไปท่ีเปดิสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 และภาคการ- 
ศึกษาที่ 2/2554 โดยกําหนดใหแ้จ้งไปยังมหาวิทยาลยัก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ซึ่งคณะ/วิทยาเขต ได้แจ้งมายงั
มหาวทิยาลยัแล้วแต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา  นอกจากนีม้หาวิทยาลัยได้แจ้งคณะ/วิทยาเขตจัดทํารายงานผลการดําเนนิการ
ของรายวิชา (มคอ.5)   และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี)  ของหลักสูตร/รายวิชา
ข้างต้นที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554  โดยให้คณะ/วิทยาเขตรวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน  
สัปดาห์ที ่3 หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา ซึ่งคณะศิลปศาสตรแ์ละคณะพยาบาลศาสตร ์(รายวิชา
สุขภาวะกายและจิต)  รายงานข้อมลูมายังมหาวิทยาลัยแลว้  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และ
ประธานขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขตจัดทาํข้อมูลดังกล่าวแจ้งมายังมหาวิทยาลัยโดยด่วนต่อไป 
 

วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1  แนวทางพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553         
                    สํานักงานประกันคุณภาพขอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาจัดทําแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา  2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ   เพื่อสํานักงาน
ประกันคุณภาพรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะ
ตามองค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต ข้อ 1- ข้อ 3. ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
          1.  ควรมีแผนการรองรบัการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซยีน  และเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  เช่น  การพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม  และการ
ส่งเสริมการนําเสนอผลงานวิชาการแก่นักศึกษา 
                    2.  ควรสร้างความเชื่อมโยงการดําเนินงานในเกณฑม์าตรฐานแตล่ะข้อให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
โดยการวางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 
                    3.  ควรแสดงผลการดําเนนิงานในภาพรวมทุกโครงการ  ทกุรายวิชา ทกุหลักสูตร หรือทกุภาคการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

         มตทิี่ประชุม  มีความเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายใน  ประจําปีการศึกษา  2553  องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 
  แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะข้อ 1.   มหาวิทยาลัยจะกําหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้เสนอที่ประชุมทีมบริหารพิจารณา ดังนี้ 
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    1) กําหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย    โดยกําหนดรูปแบบและนโยบายที่จะพัฒนาทั้งนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร 
   2) กําหนดนโยบายรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ชัดเจน  เช่น  จัดหมวดหมู่รายวิชาให้ชัดเจน  เปิดรายวิชาใหม่   
ทบทวน/ประมวลรายวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียน   
   3) กําหนดนโยบายด้านภาษา  เช่น  พัฒนาความเขม้แข็งด้านทกัษะภาษาอังกฤษ   บัณฑิตของมหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ต้องรู้ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  กําหนดให้เรียนภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
   4) การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น  การโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศกึษาในประเทศ
อาเซียน   จัดทาํ list  รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ์ละสถาบันการศึกษาในประเทศ
อาเซียน 
   5) การจัดกิจกรรมการพัฒนา เช่น  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
สมรรถนะสากล   เปิดโลกอาเซียน 
   6) การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น การจัดสภาพแวดล้อม การเตรียมร้านอาหาร การเตรียมสถานที่
ปฏิบัติศาสนกิจ 
  7) การปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบัประเทศในอาเซียน 
             แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะข้อ 2. มหาวิทยาลยัจะดําเนินการสร้างความเชื่อมโยงการดําเนินงานตาม 
กระบวนการ PDCA  โดยเมื่อคณะดําเนินการตามระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนแล้ว    ต้องรายงานผลการ 
ดําเนินการ/ผลการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ในภาพรวมต่อไป 
          แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะข้อ 3.  มหาวิทยาลัยจะรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อไป 
 

  4.2  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษา- 
อังกฤษ 
   มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการจัดทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบ
นักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีจํานวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ Listening 20  
คะแนน Vocabulary 15 คะแนน Structure and Usage 35 คะแนน Reading 30 คะแนน  รวม 100 คะแนน 
มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการจัดทดสอบสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 รหัส 51 เป็นปีแรก และคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในคราวประชุมครั้งที่ 10(4/2554)  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554   มมีติให้มหาวิทยาลัย 
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการทดสอบอยู่ในกลุ่ม 10% แรก และผู้ที่ได้ลําดับที่ 1 ของแต่ละวิทยาเขต  และแจ้งไปยังคณะ/
วิทยาเขตเพื่อดําเนินการ  recognize      ส่วนการมอบประกาศนียบัตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะศลิปศาสตร์กําหนด  
ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการสําหรับนักศึกษาปี 3 รหัส 51 ที่ทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
การดําเนินการสําหรับนักศึกษา ปี 3 รหัส 52 และการแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                    มตทิี่ประชมุ   ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
           1. การดําเนินการสําหรับนักศึกษาปี 3 รหัส 51   ซึ่งได้ทดสอบเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจะมอบ
เกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลการทดสอบอยู่ในกลุ่ม 10% แรกของมหาวิทยาลัย  และผู้ที่ได้ลําดับที่ 1 ของวิทยาเขต โดย
มอบให้คณะศลิปศาสตร์กําหนดข้อความในเกียรติบัตร 
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     เอกสารแนบท้ายวาระที่ 3.6 
 
               ความเหน็ของคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่  
       เกีย่วกบัการระบรุายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรบางหวัข้อเพือ่ใหห้ลกัสูตรมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 

     ...................................................... 

 
     หมวด 1 ขอ้มลูทั่วไป 
               - หัวขอ้ภาษาทีใ่ช ้ ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20”   
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
      - หวัขอ้การรบันกัศกึษา ใหร้ะบุ  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
     - หัวขอ้ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ กรณทีี่มีความร่วมมอืกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ใหแ้นบ MOU  
เป็นภาคผนวกไว้ในหลักสูตรด้วย 
              - หัวขอ้ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน  ใหร้ะบุ เผยแพรห่ลักสูตรหลังการ
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร  เช่น  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   เปิดสอนปกีารศึกษา 2555  
ควรเผยแพร่ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี เปิดสอนปีการศึกษา 2555  ควรเผยแพร่ปีการศึกษา 2558 
              - หัวขอ้อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเรจ็การศกึษา   ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้างเกินไป 
และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ทีแ่สดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลังสําเร็จ
การศึกษาและแนบในภาคผนวก 
              - หัวขอ้ชือ่  นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒุกิารศกึษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   หรืออาจารย์ 
                 อนึ่ง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร   ต้องมีภาระงานสอนในหลักสูตรที่
ประจําอยู่  และกรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง  ควรเป็นผู้ที่มีคณุวุฒิตรงตามหลักสูตร/มีใบประกอบวิชาชีพตามที่ 
สภาวิชาชีพกําหนดด้วย  
               - หัวขอ้สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  กรณีมีรายวิชาสหกิจศึกษา ให้ระบุแหล่งฝึกสหกิจศกึษาไว้ด้วย    
               - หัวขอ้การพฒันาหลกัสตูร  เขียนให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรมว่า   เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว  จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 - หวัขอ้สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  และหวัขอ้สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและ
วัฒนธรรม    ควรเขียนให้เหน็ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและหลักสูตรมคีวามเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 - หวัขอ้ผลกระทบฯ เขียนให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมว่า 
เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
      - หัวขอ้ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั    ให้ระบุรายละเอียด  
ของรายวิชา ได้แก่  รหสัรายวิชา ช่ือรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จํานวนหนว่ยกิต 
    - หวัข้อการบรหิารจัดการ  ขอให้ระบุการประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่หลกัสูตร  
พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
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 หมวด 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร  
 - หวัขอ้ความสาํคญัของหลกัสตูร ควรเขียนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้โดย
ช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น ความน่าสนใจของหลักสูตรที่จะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรียนแลว้จะได้อะไรจาก
หลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
      - หัวขอ้วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  ควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เหน็ผลผลิตหรือคุณลักษณะของ
บัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
 
 

 หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
       - หัวขอ้แผนการศกึษา  กําหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับปีที่เรียน   และกรณีมรีายวิชาสหกิจศึกษา 
ให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวน 30 ช่ัวโมงด้วย 
       - หัวขอ้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  อาจารยป์ระจํา  ระบุดังนี้ 
                   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูร   ต้องมีช่ือตรงกับในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหรอื
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และมีช่ือตรงกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  
         อาจารยป์ระจําหลกัสตูร   มีช่ือไม่ซ้ํากับหลักสูตรอืน่ระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ  
                   อาจารย์ประจํา   ระบุช่ืออาจารย์ที่สอนในหลักสูตร โดยไม่ต้องระบุช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรใน
หัวข้อนี้อีก  เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว 
      - หัวขอ้แผนการรับนกัศกึษา  กรณีหลักสูตร 4 ปี  ให้ระบุจํานวนผู้ที่จะจบการศึกษาหลักสูตร ในช่อง 
ปีที่ 4 และปีที ่5   กรณีหลักสูตร 6 ปี ใหร้ะบุจํานวนผู้ที่จะจบการศึกษาหลักสูตร ในช่องปีที่ 6 และปีที่ 7 
      - หัวขอ้งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่ 
 - หวัขอ้รายวิชา 
                   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทัง้ 3 กลุม่วิชา กรณีมรีายวิชาเลือก ให้ระบุรายวิชาที่ให้เลือกไว้ด้วย 
                   2) ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่นนอกเหนือ จากที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร   ให้กําหนดข้อความ   “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์”    
        3) รายวิชาหัวข้อพิเศษ  การเขียนชั่วโมงในวงเล็บ  ควรระบุเป็น (x-y-z)   เพื่อความยืดหยุ่นในการจัด 
การเรียนการสอน 
         4) รายวิชาสหกิจศึกษา    ให้มีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ช่ัวโมง  ระบุจํานวนหน่วยกิต   
เป็น  6(0-18-0) หรือ 6(0-24-0) หรือ 6(0-30-0) หรือ 6(0-36-0)  และคําอธิบายรายวิชา  ให้ระบุดังนี้ 
               “การปฏิบัติงานจริงทางด้าน.....................................ณ สถานประกอบการ   ภายใต้การดูแลและ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา” 
         5) หมวดวิชาเลือกเสรี  กําหนดดังนี้ 
              “นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนมาแล้ว  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา” 
      - หัวข้อชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  อาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์   หรืออาจารย์   สําหรับการคิดภาระงานสอน ช.ม./ปีการศึกษา ให้ระบุภาระ
งานสอนที่สอนให้ทุกหลักสูตร  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ระบุเฉพาะที่สอนให้แก่หลักสูตรนี้ 



 10 

 
  - หัวข้อคําอธิบายรายวิชา   ระบุช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้ถูกต้อง  สอดคล้อง และ
เหมือนกันทุกที่ ที่ปรากฎในหลักสูตร และการเขียนคําอธิบายรายวิชา    ขอให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมช่ือรายวิชา  ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต  โดยมีหลักในการเขียนคือ  เขียนเป็นวลี 
ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก  
ยกเว้นชื่อเฉพาะ  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน 
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบาย 
รายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง
สอดคล้องกัน 
             - หัวข้อแผนการศึกษา  กรณีที่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ  ให้ระบุว่าเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใด 
และระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น (x-y-z)  เช่น  3(x-y-z)     
 

                หมวด 4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล 
  - หวัข้อการพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา    ระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณ์ของนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้   และระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณ์ดังกล่าว   
                - หัวขอ้การพัฒนาการเรยีนรูใ้นแตล่ะด้าน    มาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ควรระบุให้มีความจําเพาะ
เจาะจงเกินไป  และไมค่วรกําหนดความรบัผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองที่เหมือนกันทั้งหลักสตูร  
                - หัวขอ้แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ    ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย และจํานวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กับในแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ ต้องมีจํานวนข้อเท่ากัน   
 

       หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศึกษา 
        - หวัขอ้กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  ในการอ้างระเบียบฯ ไม่ต้องระบุ ปี 
พ.ศ. ของระเบียบฯ 
        - หวัขอ้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา    ให้ระบุวิธีและกระบวนการที่ใช้ใน
การทวนสอบอย่างชัดเจน 
 

           หมวด 7 การประกนัคณุภาพ 
     - หวัขอ้ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนนิงาน   หลักสูตร 4 ปี   กรณีระบุจํานวน 12 ตัวบ่งชี้  ตามท่ี สกอ. กําหนด  
ให้ระบุดังนี้   
          1) ข้อ (1) - ขอ้ (6)  และข้อ (8) – ข้อ (10) ให้ระบุ  x  ช่องปีที่ 1- ปีที่ 5 
                   2) ข้อ (7)  ไม่ต้องระบุ  x  ในช่องปีที ่1  
                    3) ข้อ (11) ระบุ x ในช่องปีที่ 4 –ปีที่ 5  
                    4) ข้อ (12) ระบุ x ในช่องปีที่ 5  
                    อนึ่ง  ข้อ (9)  ให้ระบุว่า “อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา...” 
                    สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ  นอกจากระบุตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ตามท่ี สกอ. กําหนดแล้วให้
ระบุตัวบ่งชี้ตามที่สภาวิชาชีพกําหนดด้วย 
 

 ภาคผนวก 
 กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ     ให้เปรียบเทียบรายวิชา/เนื้อหาตามที่สภาวิชาชีพกําหนดกับรายวิชา 
ในหลักสูตร  และหากมี มคอ.1 แล้ว ใหแ้นบ มคอ.1 ด้วย 
 

                                             ........................................................... 
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          เอกสารแนบทา้ยวาระที ่4.3 

 
คําจํากดัความที่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินการด้านหลักสตูร 

 
หลกัสูตร 
    หลกัสตูรใหม่  คือ หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน 
     หลกัสตูรปรบัปรุง  คือ  หลักสูตรที่ปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสตูร  อาทิ   ปรชัญาของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสตูร ช่ือปริญญา  เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา 
     หลกัสตูรปรบัปรุงเลก็น้อย  คือ  การปรบัปรุงในระดับรายวิชา  อาทิ  การเปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยน
รหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระ  
ในหมวดวิชาเฉพาะ 
    หลกัสตูรภาษาต่างประเทศ  คือ  หลักสตูรภาษาต่างประเทศทุกภาษา  ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
     หลกัสตูรนานาชาต ิ คือ  หลักสูตรทีม่ีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน  และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนได้ทุกภาษา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     1.  เป็นหลกัสูตรที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา 
     2.  เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ 
     3.  อาจารยผ์ู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรูภ้าษาที่ใช้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
     4.  อุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน ตําราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และสิ่งสนับสนนุอื่นๆ     
ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความทันสมยัและเอื้อให้นกัศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 
     5.  เป็นหลกัสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน
แนวทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิชาการ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมและระหวา่งชาติ เป็นต้น 
     6.  มีความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
     สาขา  คือ  กลุ่มสาขาวิชาที่มีจุดร่วม 
    สาขาวิชา  คือ สาขาความรู้หรือการวิจัยที่แยกออกไปจากสาขาหลัก 
 

หมวดวชิา 
     หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมายถึง  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทศัน์ที่กว้างไกล 
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสงัคม เป็นผู้ใฝรู่้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา ในการติดต่อ 
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมเปน็อย่างดี 
     หมวดวชิาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายใหผู้้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้  
     หมวดวชิาเลอืกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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รายวชิา 
      รายวิชาบงัคบัเรยีนกอ่น (Prerequisite)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 
       รายวิชาบงัคบัเรยีนผ่านก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียน
และผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้อง
ได้รับระดับขั้นไม่ตํ่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
     รายวิชาบังคบัเรยีนร่วม (Co-requisite)  หมายถึง  รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียน 
พร้อมกันไป   หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมนิผลมาก่อนแลว้ก็ได้   และในการประเมนิผลนั้นจะได้ระดับขั้น 
ใด ๆ ก็ได้  อนึง่ การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A  มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็น
รายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
     รายวิชาบงัคบัเรยีนควบกนั  (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วยการที่รายวิชา B 
เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดย
อัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับช่ือกัน 
 

อาจารย ์
     อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  คือ  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายใน
หลักสูตรที่ประจํา  ทั้งนี้จะเป็นอาจาย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คือ  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     อาจารยป์ระจาํ  คือ  บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
     อาจารย์พิเศษ   คือ  ผู้ที่อธิการบดีจะได้แต่งต้ังขึ้นประจําปีการศึกษาแต่ละปีตามคําแนะนําของคณบดี  
ผู้อํานวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นแล้วแต่กรณี  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คือ  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร 
     คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คือ  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อจัดทําหลักสูตรที่ยังไม่เคย       
เปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน ทั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน  หากมีองค์กรวิชาชีพให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 
      คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  คือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กร
วิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 
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การเรียนรูแ้ละมาตรฐานการเรยีนรู ้
     การเรยีนรู ้ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศกึษาพัฒนาขึ้นในตนเอง  จากประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างการศึกษา   
    มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมายถึง  ข้อกําหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 5 ด้าน  คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
ให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่
เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว 
     การทวนสอบ  หมายถึง  การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ ฯลฯ  เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นได้มีการดําเนินการและบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์  
     การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า  
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย  ซึ่งอาจได้จากผลการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง  การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สําเร็จ
การศึกษา  การประสบความสําเร็จในการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา  
  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา  หมายถึง  กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง  ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น  ปริญญา  และองค์
ความรู้ที่เป็นเนื้อหาที่จําเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด   
 

อื่น ๆ 
 องคก์รวิชาชพี  คือ  องค์กรตามกฎหมาย  ซึ่งกํากับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของผู้สําเร็จ
การศึกษา  เชน่  การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  การขึ้นทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
 สหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  คือ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  (Work-based learning)  โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและได้
ทํางานตรงตามสาขาวิชา  วิชาชีพ  และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตซึ่งกําหนดงานเป็นโครงการพิเศษที่สามารถ
ทําสําเร็จได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดพ่ีเลี้ยง  (Mentor หรือ Job Supervisor)  ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
 
    ................................................................ 




