
  
  การรบัทราบการรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
          ครั้งที ่15(9/2554)  วนัที ่7 ธันวาคม 2554 
   
 
        ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ในคราวประชุมครั้งที่  15(9/2554)   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2554    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณารายงานการประชุมดังกลา่วโดยมติเวียน โดยกําหนดแจ้งผลการพิจารณา 
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  
  
         ที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์โดยมติเวียนข้างต้นพิจารณารายงาน 
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 15(9/2554)  เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2554 แล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไข   
 
        จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองบริการการศึกษา /กุมภาพันธ์  2555 
 
 
 
 
            
 



รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่15(9/2554)        

วันพุธที ่7 ธนัวาคม 2554  เวลา 13.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
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.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
     อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
10.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปญัญา    
11.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
      นางสาวดวงพร  วงษ์สวัสด์ิ  (แทน) 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์                    กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  อุณหวิวรรธน์  (แทน) 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช   
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16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
      อาจารย์จริยภัทร  บุญมา  (แทน) 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด  
19.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.ชวลิต  เกิดทิพย ์  
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน ์
22.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
      อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
24.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
      อาจารย์สุดฤดี  บํารุง 
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา 
26.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ปิยะนชุ  ปรีชานนท์  
27.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
28.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
29.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
30.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 



 3

 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสมัพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ กรรมการ 
10. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ   
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว      กรรมการ 
     วิทยาเขตภูเก็ต     
 
เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
    ไมม่ ี
 
วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ ครัง้ที ่ 
             14(8/2554) วันที ่ 2  พฤศจกิายน  2554  
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 รายงานสรุปผลการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา  2554 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ทุกวิทยาเขต          
        ที่ประชมุรับทราบ รายงานสรุปผลการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศกึษา  
2554  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต โดยคุณดนยา  วราสิทธิชัย  แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสอบวัด
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ด้วยข้อสอบออนไลน์แบบปฏิบัติ  สําหรับปีนี ้ เปิดโอกาสให้คณะสามารถเลอืกได้ว่าจะทดสอบ
การใช้งานโปรแกรมชุด MS Office 2003 หรือ MS Office 2010 โดยใช้เวลาสอบ 50 นาที สําหรบัข้อสอบ 30 ขอ้ 
แบ่งเป็น 3 วิชา ได้แก่ Word Excel และ Power Point วิชาละ 10 ข้อ   เริ่มดําเนินการหลังสอบกลางภาค ตามตาราง
สอบของมหาวิทยาลัย   แต่ละคณะ/วิทยาเขตกําหนดตารางสอบเอง ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 25 กันยายน 2554   
โดยมีผลการดําเนินการและข้อมูลในส่วนทีเ่กี่ยวข้องดังนี้    จํานวนร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบและขาดสอบจําแนก
ตามวิทยาเขต จํานวนนักศึกษาที่ได้ผลสอบตามเกณฑ์ที่ศนูย์คอมพิวเตอร์กําหนด (Version 2003 คะแนนเต็ม 450 
คะแนน  Version 2010 คะแนนเต็ม 150 คะแนน  คะแนนสอบ 0%-59% ได้ผลสอบระดับ F (Fail)  คะแนนสอบ 
60%-79% ได้ผลสอบระดับ P (Pass) คะแนนสอบ 80%-100% ได้ผลสอบระดับ G (Good))  ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านแต่ละวิชาของทุกวิทยาเขต    ข้อสงัเกตจากการดําเนินการ    การตอบรับหลังจากคณะได้รับผลการสอบของ 
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นักศึกษา  และข้อเสนอแนะของศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซึ่งที่ประชุม
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการต่อไปดังนี้ 
         1.  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จึงกําหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยแนวทางหนึ่งที่จะพฒันาศักยภาพและ
ทักษะด้านเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่นักศึกษาได้ คือ การกําหนดใหม้ีการทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา ซึ่งอาจทดสอบ 2 ครั้ง โดยทดสอบครั้งแรกใหแ้ก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอรข์อง
นักศึกษาว่าอยู่ในระดับใดแลว้พัฒนาเพิ่ม   การทดสอบครั้งที่ 2  จะทดสอบในชั้นปีที่ 3  หากนักศึกษาสอบได้คะแนน
ในระดับดีตามเกณฑ์ที่กําหนด   จะได้รับประกาศนียบัตร  หากสอบไมผ่า่นตามที่กําหนด  ใหม้ีกลไกในการพัฒนา   
           2.  ใหแ้ต่งต้ังคณะทํางานกําหนดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา  โดย
มีนายมนตรี  กาญจนะเดชะ  รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  เป็นประธาน  ตัวแทนจากทุกวิทยาเขต  ตัวแทนจาก
หอการค้า ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ มีหน้าที่กําหนดกรอบว่านักศึกษาควรรู้เรื่องใดและวัดอะไร  
รวมทั้งทบทวน/ปรับกรอบแต่ละปีให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
  
   3.2  ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
                  ที่ประชุมรับทราบ ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการรับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี   จํานวน  45  หลกัสูตร  หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  39   หลักสตูร 
ซึ่งได้แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรโดยรับทราบการใหค้วามเห็นชอบ จํานวน 35 หลักสูตร (ระดบัปริญญาตรี 15 
หลักสูตร และระดับบัณฑิตศกึษา 20 หลักสูตร)  ยังไม่แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 33 หลักสูตร 
(ระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร) และพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต จํานวน 16 หลักสูตร  
(ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร)  ซึ่งมขี้อสังเกตดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม 
 
   3.3  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 52  

        ที่ประชุมรับทราบ การดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 
52  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ     โดยมีรองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ    เป็นประธาน    และผู้แทนจากวิทยาเขตต่าง ๆ   เป็น 
คณะกรรมการ   ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ประชุมเพื่อกําหนดวัน เวลา วิธีการทดสอบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2554  และมีมติจัดทดสอบ 4 ช่วงเวลา  คือ  ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.  ช่วงที่ 2 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม  2555 เวลา 13.00-15.00 น. ชว่งที ่3 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. 
ช่วงที ่ 4 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. โดยนักศกึษาสังกัดวิทยาเขตใดให้ทดสอบที่วิทยาเขตนั้น   
และขอใหม้หาวิทยาลัยสอบถามช่วงเวลาที่คณะ/วิทยาเขตประสงค์ที่จะทดสอบ พร้อมจํานวนนักศึกษาที่จะเข้ารับการ
ทดสอบโดยแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะส่งต้นฉบับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบไปยังคณะ/วิทยาเขต  
และเมื่อดําเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่งกระดาษคําตอบพร้อมข้อสอบไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห ์
หลังจากสอบเสร็จเพื่อดําเนินการต่อไป กรณีคณะ/วิทยาเขตไม่สามารถจัดทดสอบในช่วงเวลาที่กําหนดให้  
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทดสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555  สําหรับการแจ้งผลการทดสอบจะแจง้ผ่านระบบ SIS   
ซึ่งจะประสานงานกับกองทะเบียนและประมวลผลเกีย่วกับวิธีการดําเนินการอีกครั้ง  ทั้งนี ้ นักศกึษาจะทราบผลการสอบ  
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เฉพาะตัวบุคคล โดยกําหนดระดับคะแนนที่จะให้ประกาศนียบัตรมี 2 ระดับ คือ Good และ Excellence และ
มหาวิทยาลัยจะรายงานสรุปผลการสอบในภาพรวมในระดับคณะ/วิทยาเขตด้วย ซึ่งคณะ/วิทยาเขตได้แจ้งความประสงค์ 
เข้ารับการทดสอบแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และขอให้กองทะเบียนและประมวลผล
กําหนดวันทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรบัปี 2555  ซึ่งจะจัดสอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหสั 53 ไว้ในปฏิทิน
การศกึษาด้วย  โดยกําหนดเป็นวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555   
 

     3.4  การจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจําปี 2555  
                    ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจําปี 2555 ซึ่งในป ี2555 มหาวิทยาลัย 
กําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ  ศนูย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้  ขับร้องเพลงหมู่โดยนักศึกษา  มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์
ปัจจุบันและอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ได้แก่ 1) อาจารย์ปัจจุบันที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่
เป็นที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา  2) อาจารย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  (เฉพาะอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการ  ในปี 2554) ที่ได้รบัการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รกั ช่ืนชม และศรัทธา  3)  อาจารย์ที่คณะได้
คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ใน ปี พ.ศ. 2554  และ 4)  อาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน
ฐานะอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก ในป ีพ.ศ.2554  อ่านกลอน/แสดง
ผลงานเพลงที่ได้รับรางวัล   ขับร้องเพลง “ครูในดวงใจ” โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   จับรางวัล  จัดนิทรรศการ 
“ครูของแผ่นดิน”  จุดเทียนพร้อมร้องเพลงแม่พิมพ์ของชาติ  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
   
    3.5  การสํารวจรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวข้องกับอาเซียนในหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี 
                    ที่ประชุมรับทราบ การสํารวจรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวข้องกับอาเซียนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี    
โดยคณะ/วิทยาเขตได้แจ้งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวข้องกับอาเซียนในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ดังนี้  วิทยาเขต
หาดใหญ่  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  (1  รายวิชา)  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (24  รายวิชา)  คณะศิลปศาสตร์ (13 รายวิชา)  
คณะนิติศาสตร์ (10 รายวิชา)   คณะเทคนิคการแพทย์ (1 รายวิชา)   คณะวิทยาการจัดการ (50 รายวิชา)    วิทยาเขตปัตตานี 
ได้แก่ คณะวิทยาการสื่อสาร (1 รายวิชา) คณะรัฐศาสตร์ (3 รายวิชา) คณะศิลปกรรมศาสตร์  (4 รายวิชา)  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (27 รายวิชา)  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  (38 รายวิชา) วิทยาเขต
ภูเก็ต ได้แก่  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2 รายวิชา)  คณะการบริการและการท่องเที่ยว (7 รายวิชา)  คณะวิเทศศึกษา  
(14 รายวิชา)  วิทยาเขตตรัง  ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (6 รายวิชา)   สําหรับคณะที่ไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนในหลักสูตร  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์  คณะการแพทย์แผนไทย  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
     3.6  การจัดทําคู่มือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
                    ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทาํคู่มือการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2555  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทํา
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อเผยแพร่บน Web site  ของมหาวิทยาลัย   และเผยแพรต่่อ
สาธารณะตามข้อกําหนดของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทัง้  
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2555  
โดยในปีการศึกษา  2555    มหาวิทยาลัยเห็นควรให้จัดทําคู่มือการศึกษาเป็นซีดี   ในลักษณะ offline    โดยมี 
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ภาพประกอบ การบรรยาย และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนเช่นเดียวกับการจัดทาํคู่มือการศึกษาปีที่
ผ่านมา และเพื่ออํานวยความสะดวกคณะในการจัดทําข้อมูล   มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดทําข้อมูลคู่มือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555  ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของคณะ/วิทยาเขต ในวันที่ 18 
มกราคม 2555   เวลา 08.30-12.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107  ศูนยค์อมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1  การจัดทําหลักสูตรร่วมกับเอกชน        
           มหาวิทยาลยัส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการเรยีนรูแ้ละตอบสนองการ 
ประกอบอาชีพ โดยแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพในภาคเอกชนได้ทันทีภายหลังสําเร็จการศึกษา คือ 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WiL)  ซึ่งเน้นการเรียนจริง รู้จริง  
และทําจริง เปน็การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงาน  โดยต้องการให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะของอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วต้อง
สามารถประกอบอาชีพได้ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานเป็นการเน้นสมรรถนะอาชีพในการฝึก
ปฏิบัติจริงในแต่ละอาชีพ มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝา่ย คือ 1) สถานศึกษามีหน้าที่วางแผนและบริหารการจัดการเรียนการสอน   
มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นตัวกํากับ  2) สถานประกอบการ  มีหนา้ที่ส่งเสริมใหค้วามร่วมมือกับสถานศึกษาในการ  
จัดการเรียนการสอนและการฝึก  มีมาตรฐานปฏิบัติงานเป็นตัวกํากับ    และ 3) สมาคมวิชาชีพ  มีหน้าที่กําหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการประกอบอาชีพ   มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นตัวกํากับ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ  ฝ่ายวิชาการจึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาแนวทางการจัดทําหลักสูตรร่วมกับเอกชน  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้   
   1.  กรณีใช้หลกัสูตรเดิม 
       - จัดทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
       - พิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ร่วมกัน และเลือกเนื้อหาวิชา/พัฒนาเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
       - กําหนดรายวิชา/จํานวนหน่วยกิต ที่จะให้นักศึกษาไปฝึกงาน/เรียนรู้ที่สถานประกอบการ 
       - ปรับแผนการศึกษา 
       - เทียบโอนรายวิชา (หากจําเป็น) 
       - พิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา อาจารย์  
การวัดและประเมินผล ฯลฯ 
    2.  กรณีพัฒนาหลักสูตรใหม ่
        - ดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  และให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง  3  ฝ่าย  คือ   สถานศึกษา 
สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ มีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการร่างหลักสูตร 
        - เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย  3  ส่วน    คือ   1. วิชาศึกษาทั่วไป   เน้นความเป็นมนุษย์  
ศึกษาที่สถานศึกษา   2. วิชาชีพพื้นฐาน เน้นความสามารถเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ ศึกษาที่สถานศึกษา   และ  
3. วิชาชีพเฉพาะ เน้นการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ศึกษาที่สถานประกอบการ 
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        มตทิีป่ระชุม   เห็นด้วยกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรร่วมกับเอกชนตามที่เสนอ โดยกรณีใช้หลกัสูตร
เดิมซึ่งเปิดสอนอยู่แล้วสามารถเริ่มดําเนินการได้  ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีโครงการนําร่องจัดทําหลักสูตรร่วมกับบริษัท 
Innovation Group ซึ่งเป็นสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางและพลาสติก (rubber & plastic 
compound)  และมีศูนยก์ารวิจัยและพัฒนา polymer & rubber  ที่มีเครื่องมือทนัสมัย  รวมทัง้มีนักวิชาการและ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง   ซึ่งคณะทีม่ีหลักสูตรที่เกีย่วกับสายการผลิตของบริษัท Innovation Group  โดยตรง
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์  และผูท้ีเ่กี่ยวข้องจะเดินทางไปดูงานที่บริษัทดังกล่าว 
ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2555  ซึง่จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น   ผลการดูงานจะแจ้งที่ประชุมรับทราบต่อไป 
 

     4.2  แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าและหลักสูตรสองปริญญา  
  ฝ่ายวิชาการเสนอแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าและหลักสูตรสองปริญญา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าและหลักสูตรสองปริญญา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
                     หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า   มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เรื่อง 
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) แล้ว และคณะสามารถดําเนินการ ดังนี้ 
                      - กรณีใช้หลักสูตรเดิม ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายใน ไม่ต้องจัดทําหลักสูตรใหม่ 
                      - กรณีจัดทําหลักสูตร Honors Program โดยเฉพาะ ต้องจัดทําหลักสูตรใหม ่ตามกรอบมาตรฐาน 
หลักสูตร 
                      หลักสูตรปริญญาตรีแบบสองปริญญา  มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
                      - มีหลักสตูรเดิมอยู่แล้ว 
                      - นําหลักสตูรเดิมมาพิจารณาเนื้อหาวิชาที่เหมือนกัน และสามารถปรับเรียนร่วมกันได้ 
                      - การกําหนดเนื้อหารายวิชาต้องครบถ้วนตามหลักสูตรเดิมทั้งสองหลักสูตร 
                      - จัดทําหลักสูตรใหม่ตามกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
                      - การจัดทํามาตรฐานผลการเรียนให้บูรณาการจากทั้งสองหลักสูตร 
                      - อาจารย์ประจําหลักสูตรแยกต่างหากอีก 1 ชุด 
                      - การรับเข้า ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

           มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสตูรปริญญาตรแีบบก้าวหน้า  และให้ฝ่ายเลขานุการ
ยกร่างแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสองปรญิญาเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
      4.3  การคิดกรอบเวลาตามมาตรฐานแก้ไขปัญหาส่งระดับคะแนนล่าช้า 
                     ตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่  4/2554  เมื่อวันที ่ 10  มีนาคม 2554    เห็นชอบให้
ดําเนินการกรณีการส่งระดับคะแนนล่าช้า โดยมีมาตรการ 3 ขั้น ดังต่อไปนี้   
                     1) กรณีอาจารย์ผู้สอนส่งระดับคะแนนล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในเบื้องต้นให้
มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลไปยังคณะ เพื่อคณะพิจารณาตักเตือนอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว   
                     2)  หากอาจารย์ผู้นั้นส่งระดับคะแนนล่าช้าซ้ําเป็นครั้งที่สอง  จะไม่พิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ  ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสยั   
                      3) และหากอาจารยผ์ู้นั้นกระทําซ้ําเป็นครัง้ที่สาม ให้พิจารณาตัดเงินเดือนยกเว้นเปน็เหตุสุดวิสัย 
                     สําหรับเหตสุุดวิสัย  ได้แก่   ป่วยรุนแรงกระทันหัน  ประสบอุบัติเหตุ   บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร 
เสียชีวิต  เป็นต้น 
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            เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในการนับจํานวนครั้งของการส่งระดับคะแนนล่าช้า  
กองทะเบียนและประมวลผลจึงได้จัดทําร่างกรอบเวลาและแนวปฏิบัติในการนับจํานวนครั้งการส่งระดับคะแนนล่าช้า 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พิจารณา    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม    
 
          มตทิีป่ระชมุ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
        1.  อาจารย์ผู้สอนที่ส่งระดับคะแนนล่าช้าให้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามลําดับเมื่อครบทั้ง 
3 ข้อแล้ว หากส่งระดับคะแนนล่าช้าอีก (ครัง้ที่ 4) ให้เริม่ต้นดําเนินการจากมาตรการข้อ 1 ใหม ่
           2.  ให้เปลี่ยนแปลง มาตรการข้อ 1  และข้อ 2   เป็น   “ให้คณะพิจารณาแจ้งเตือนครั้งที่ 1  และ
ครั้งที่ 2”  ตามลําดับ    ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนแปลง
จากเดิมเป็นระบบแท่ง  และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละแทนการเลื่อนขั้นปกติหรือกรณีพิเศษ 
                       3. กรณีวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน   หากส่งระดับคะแนนล่าช้าให้ระบุช่ืออาจารย์ที่ส่งช้า 
เพื่อพิจารณามาตรการลงโทษเฉพาะราย 
          4. ให้กําหนดเหตุสุดวิสัยพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
 
      4.4  แนวคิดการจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็น ASEAN Citizens  
    ตามท่ีประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษกิจอาเซียน  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นั้น   
สถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษาได้จัดทํา  SWOT Analysis  และพบวา่อุดมศึกษาไทยมีจุดอ่อน  จดุแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรคในการ
เข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอข้อมลูดังกล่าวเพื่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  พิจารณากําหนดแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
    มตทิีป่ระชมุ     ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูล   และขอใหฝ้่ายวิชาการแต่ละคณะ/วิทยาเขตนําข้อมูล
ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางดําเนินการในระดับคณะ/วิทยาเขตต่อไป 
 
      4.5  ทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554-2557  
                 สํานักงานประกันคุณภาพ ขอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554-2557 
โดยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการมี 4 ตัวบ่งชี้ คือ  ตัวบ่งชี้   2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   ตัวบ่งชี้  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต   ตัวบ่งชี้  4.1.3  (ก.พ.ร.)   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยแต่ละตัวบ่งชี้กําหนดแผนการดําเนินงานเดมิ  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554-2557 ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ แผน ผลการดําเนินงาน 

ผล 2554 2555 2556 2557 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต      

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 5 5 5 5 5 

5     

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 7 7 7 7 

6     

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 6 6 6 6 

6     

4.1.3 (ก.พ.ร.) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์

การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ  

- - - - - 

54.40     

 
 
  มติที่ประชุม   ได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 
2554-2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  และแจ้งสํานักงานประกันคุณภาพต่อไป 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ แผน ผลการดําเนินงาน 
ผล 2554 2555 2556 2557 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต      
2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 5 5 5 5 

5     
2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 7 7 7 7 

6     
2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีน 
       ตามคุณลักษณะของบณัฑิต 

6 6 6 6 6 
6     

4.1.3 (ก.พ.ร.) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ ์
        การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน 
        ภาษาต่างประเทศ  

- 60 60 60 60 
54.40     

 

 
วาระที ่5   เรือ่งอืน่ๆ  
     5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2555 
   ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจําปี 2555  ซึ่งกําหนดเดือนละครั้งในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน    เวลา  13.30 น.   ณ   ห้องประชุม 215   
สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในการประชุมใช้ระบบการประชุมทางไกล  และเป็นการประชุมระบบ  
E-meeting   การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม ส่งเอกสารจํานวน 4 ชุด   และ   File ข้อมูล  ก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย  12 วันทาํการ และในป ี2555  ได้กําหนดการประชุม  ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
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                  เอกสารแนบท้ายวาระที่ 3.2 
 

 

ข้อสงัเกตของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเกี่ยวกบั 
การรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิฯ   

 
 1. มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี ้
 - หลักสูตรระดับปริญญาตรี จาํนวน  45 หลกัสูตร 
 - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 39 หลักสูตร 
 2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรโดย 
     - รับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 35 หลักสูตร (ระดบัปริญญาตรี 15 หลกัสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 20 หลักสูตร)   
 - ยังไม่แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 33 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร 
และระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร) 
 - พิจารณาแล้วมีข้อสังเกต จํานวน   16 หลกัสูตร  (ระดบัปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร)  ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้  
 เอกสารหลักสตูร 
 1) ชือ่หลักสตูรไมส่อดคลอ้งกบัชือ่ปรญิญา 
 2) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   เช่น  
   - อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาการต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเพิ่ม
สําหรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 - แก้ไขการเขียนตัวย่อคุณวุฒิ และระบุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลกัสูตรให้
ครบทุกระดับการศึกษา 
 -  คําย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร มีคุณวุฒิไมต่รงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 - อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีเ่ปน็ชาวต่างชาตใิหแ้นบสญัญาจา้ง และ
สญัญาจา้งนั้นต้องมอีายไุม่ต่าํกว่า 9 เดือน 
 - ควรระบุปทีีส่าํเรจ็การศกึษาของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 - ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสูตรด้วย 
 - ผลงานทางวชิาการของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจาํหลกัสูตร ให้เขยีนใน
รูปแบบบรรณานกุรม 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร ส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับหลกัสูตร ไม่ควรมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร แต่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
 - อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรซ้ํากับอาจารยป์ระจําหลักสูตรอืน่ 
 - อาจารยท์ีเ่กษยีณอายรุาชการไปแลว้ และปจัจุบนัไมไ่ดเ้ปน็อาจารยป์ระจําในมหาวทิยาลยั ไม่
สามารถเปน็อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจาํหลกัสูตรได ้
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 3) ควรระบุคณุสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
 4) ใน มคอ. 2 ต้องระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร 
 5) การระบคุวามพร้อมในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน ใหร้ะบปุกีารศกึษาทีค่าดว่า
จะได้รบัการเผยแพรว่า่เปน็หลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิโดย
เปดิสอนหลกัสตูรไปแล้วอย่างนอ้ยครึง่ระยะเวลาของหลกัสูตร 
 6) รปูแบบของหลกัสูตรควรระบใุหส้อดคลอ้งกบัแผนการศกึษา 
 7) โครงสรา้งหลกัสตูรและแผนการศกึษา เชน่ 
 - โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรใส่รายวิชาเลือกของทุกกลุ่มรายวิชาให้เห็นด้วย 
 - วิชาเคมทีั่วไป วชิาปฏบิตักิารเคมทีั่วไป ไมใ่ชล่กัษณะของรายวชิาในกลุม่วิชาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
 - หลกัสูตรทีม่จีํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรในแตล่ะแผนการศกึษาไม่เทา่กัน ควรแยก ให้
เหน็จาํนวนหนว่ยกิตรวมของแตแ่ผนการศกึษาด้วย 
 8)  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานไม่ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
 9) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เช่น 
 - แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) มีจํานวนข้อไม่ตรงกับข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 - แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนควรจะมีการกระจายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบ
รองในเรื่องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 - ในเล่มหลกัสตูรควรมีมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
 - หลกัสูตรทีม่มีาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Learning Outcomes) และแผนทีก่ระจายความ
รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้ร่ายวิชา 2 ชดุ คอื แผนทีส่าํหรับหมวดวชิาศกึษาทั่วไป และแผนทีส่าํหรบัหมวด
วิชาเฉพาะ ใหพ้จิารณาจดัรายวชิาในแตล่ะหมวดวิชาใหต้รงกนักับแผนทีก่ระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่
รายวชิา  เพือ่ใหร้ายวชิาตา่ง ๆ  สามารถรบัผดิชอบการพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดค้รบถ้วน 
 - การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นเรื่องของผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลทั้ง 
5 ด้านของหลกัสูตรในระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ควรมมีาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
แต่ละระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ควรมีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
 10) การอ้างอิงเอกสารในหลกัสูตร ต้องถูกต้องตรงกัน เช่น สารบัญ เลขหน้า ภาระงานสอนของ
อาจารย์ ภาคผนวก ต้องตรงกับเอกสาร 
 11)  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตรให้มอีาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน 
 12) หนา้ปกหลกัสตูรควรพมิพใ์หถู้กต้องตามรปูแบบ 
 13) หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติต้องแยกเป็น  2 หลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตรคน
ละชุด เนื่องจากหลกัสูตรนานาชาติมีวัตถุประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการ
สอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนมคีวามแตกต่างกับหลักสูตรปกติ 
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 แบบรายงานข้อมูลฯ (มคอ.02-06) 
 1) การระบุข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรฯ (มคอ.02-มคอ.06) 
ระบุข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารหลักสูตร เช่น  
 - อักษรย่อปรญิญาภาษาไทยไม่ตรงกับช่ือปริญญา  
 - ช่ือสาขาวิชาในวงเล็บของอักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเรียกช่ือ
ปริญญา 
 - ชื่อยอ่ปรญิญาภาษาองักฤษไมถู่กตอ้ง 
 - ชื่อสาขาวิชาในวงเลบ็ใหใ้สช่ื่อเตม็ไม่ตอ้งย่อ 
 - คาํย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - การระบคุณุวุฒกิารศกึษาและปทีีส่าํเรจ็การศกึษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
 - หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ขอ้ 2 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กอ่าจารย ์ควรระบุ
รายละเอยีดใหต้รงกนักบัเอกสารหลกัสตูร 
 - จํานวนผู้เข้าศึกษา  
 - คณุสมบัตขิองผูเ้ข้าศกึษา 
 - จํานวนตัวบ่งชี้   
 - สถานที่การจดัการเรยีนการสอน 
 - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 - การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่ตรงกัน 
 - การระบกุารเทยีบโอน 
 - การระบรุะยะเวลาการศกึษา 
 2) ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของอาจารย์
ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสตูรด้วย 
 3 )  ไมค่วรอ้างถงึมาตรฐานคณุวุฒ ิในสาขาทีย่ังไม่ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานคณุวฒุ ิ 
 
      ................................................................................... 
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          เอกสารแนบทา้ยวาระ 5.1 
 

                 กําหนดการประชมุคณะกรรมการวชิาการ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
                  ประจําปี  2555  

 
             การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2555 กําหนดประชุม
เดือนละครั้ง  ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน   เวลา  13.30 น.   ณ   ห้องประชุม 215   สํานักงานอธิการบดี  
วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยในการประชุมใช้ระบบการประชุมทางไกล  และเป็นการประชุมระบบ E-meeting   โดยในป ี
2555 ได้กําหนดการประชุมดังนี้ 
 

ครั้งที่  16(1/2555) วันพุธที่     1 กุมภาพันธ์        2555 
ครั้งที่  17(2/2555) วันพุธที่   14 มีนาคม        2555 
ครั้งที่  18(3/2555) วันพุธที่     4 เมษายน        2555 
ครั้งที่  19(4/2555) วันพุธที่     2  พฤษภาคม     2555 
ครั้งที่  20(5/2555) วันพุธที่     6 มิถุนายน 2555 
ครั้งที่  21(6/2555) วันพุธที่     4  กรกฎาคม 2555 
ครั้งที่  22(7/2555) วันพุธที่     1  สิงหาคม  2555 
ครั้งที่  23(8/2555) วันพุธที่     5 กันยายน 2555 
ครั้งที่  24(9/2555) วันพุธที่     3 ตุลาคม  2555 
ครั้งที่  25(10/2555) วันพุธที่     7 พฤศจิกายน 2555 
ครั้งที่  26(11/2555) วันพุธที่   12  ธันวาคม  2555 

 

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

 
 
    อนึ่ง  การเชิญประชุมและแจ้งการดาวน์โหลดวาระการประชุม จะแจง้กรรมการฯ ทาง e-mail 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     




