
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่16(1/2555)        

วันพุธที ่29 กมุภาพนัธ ์2555  เวลา 13.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
     อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปญัญา    
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลกิา  อุณหวิวรรธน์  (แทน) 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช   
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
      นางสาวสุจินต์  พงศ์ธีรโรจน์  (แทน)  
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
      ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ    
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
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16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
      อาจารย์มงคล  มาลยารม  
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด  
18.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.อลสิรา  ชมชื่น 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน ์
21.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
      อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
     อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม 
23. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริหาร คณะรัฐศาสตร์ กรรมการ  
     อาจารย์อารีลักษณ์   พูลทรัพย ์
24. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ   
     ดร.ฮัมเดีย   มูดอ  
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ      
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
26.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
      อาจารย์สุดฤดี  บํารุง 
27.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา 
28.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
      ดร.รัชฎาภรณ์  จันทร์อุดม   
29.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      นางสาวณิชนันทน์ ณ พัทลุง  (แทน)  
30.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
31.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
32.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
33.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ   
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
5. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร ์  กรรมการ 
9. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 
        
 
เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
    ไมม่ ี
 
วาระที ่2  รับทราบการรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ครั้งที ่            
             15(9/2554) วนัที ่7 ธนัวาคม 2554  
             รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 การดําเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจําปีงบประมาณ 2555  
        ที่ประชมุรับทราบ การดําเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกจิศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจําปีงบประมาณ 
2555  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  
   3.2  การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลกัสูตร 
                  ที่ประชุมรับทราบ การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) และแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร  ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 16(1/2555)  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ทราบว่า  ได้รับแจ้งอย่าง
ไม่เป็นทางการจาก สกอ. ว่า   หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัทีเ่สนอ สกอ.  พิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลักสตูร      
มีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)   และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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ไว้หลายชุด จึงเสนอแนะใหม้หาวิทยาลยักําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ และแผนที่กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล 
การเรียนรู้เพียง 2 ชุด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับรายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นํามากําหนด
ไว้ในหลักสูตร  ให้จัดทํา Curriculum Mapping  โดยการเทียบเคียงกับ มคอ.3 ของรายวิชานั้น ๆ กับมาตรฐานผล  
การเรียนรู้ของหลักสูตรที่นํามาใช้  ซึ่งการ map  อาจไม่จําเป็นต้อง map ได้ครบทุกข้อตาม มคอ.3 ของรายวิชานั้น ๆ 
อนึ่ง   กรณีหลกัสูตรที่ สกอ.  ให้แก้มาตรฐานผลการเรียนรู ้และแผนทีก่ระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใหม ่
ไม่จําเป็นต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบอีก   ที่ประชุมฯ จึงเห็นควรในนําเรื่องนี้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
   3.3  สรุปการจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจาํปี 2555 
          ที่ประชุมรับทราบ  สรุปการจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจําปี 2555   ซึ่งมหาวิทยาลัยจัด 
เมื่อวันที่  16  มกราคม  2555  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี   โดยมีกิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณยกย่องเชิดชูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ช่ืนชมและศรัทธา 
อาจารย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่า ในฐานะที่เป็นที่รัก ช่ืนชมและ
ศรัทธา  อาจารย์ที่คณะคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ   และอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
ในฐานะอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก  การประกวดกลอน/เพลงเพื่อ
ยกย่องเชิดชูครู  นิทรรศการ  การแสดงบนเวที  ประกอบด้วย การขับร้องเพลงหมู่โดยนักศึกษา  การแสดงชุด “ครูใน
ดวงใจ” และร้องเพลงร่วมกัน   มหาวิทยาลัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจํานวนประมาณ 350 คน 
ประกอบด้วย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี  หัวหน้าภาควิชา  คณาจารย์ผู้สนใจ   และอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับเกียรติบัตรในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์  ปี 2555  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  341 คน   และมหาวิทยาลัย
ได้จัดทําแบบประเมินการจัดงานเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการจัดปีต่อไป    โดยผู้เข้าร่วมงานได้ตอบแบบประเมินการ
จัดงาน จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 38.42  ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด  ดังรายละเอียดสรุปผลการประเมินตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)   
           สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจัดทําประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา   รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี  และรายงานผล
การดําเนินการของหลกัสูตรในลักษณะอืน่  โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7  ทีเ่ป็น
ตัวอย่างตามลําดับนั้น  ใหส้ถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเกบ็ข้อมลูรายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลมุประเด็นต่าง ๆ ตาม
หัวข้อใน มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7  ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจําเป็น”  ฝ่ายวิชาการจึง 
นําประกาศดังกล่าวหารือในที่ประชุมเพื่อพจิารณาว่ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไร  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  อุณหวิวรรธน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมว่า 
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คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําระบบการรายงานข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 แบบออนไลน์สําหรับอาจารย์ในคณะ  ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้เป็นการภายใน   
 
         มตทิีป่ระชุม  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี และกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อ
เตรียมการจัดทําระบบสารสนเทศรองรับและอํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอนในการจัดทําข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 
อนึ่ง  เพื่อรับทราบข้อมูลเกีย่วกับระบบการรายงานข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 แบบออนไลน ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน 
มหาวิทยาลัยจะประสานกับคณะนําเสนอระบบดังกล่าวต่อที่ประชุมต่อไป 

 

     4.2  การทบทวนการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปด้านทักษะพิสัย 
            มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึง่กําหนดเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 6 ด้าน  คือ   ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา   
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และดา้นทักษะพิสัย  โดยมาตรฐานดังกล่าวกําหนดโดยความเห็นร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
ศกึษาทั่วไปและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อมา สกอ. มีข้อสงัเกตว่า มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และ Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป ไม่ควรมีด้านทักษะพิสัย  ถ้าจะมีควรกําหนดในหมวดวิชาเฉพาะ  
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์      พิจารณาทบทวนการกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยตัดด้านทักษะพิสัยออก ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

           มตทิี่ประชมุ   เห็นควรยืนยันคงมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 6 ด้านเช่นเดิม และให้แจ้ง สกอ. รบัทราบ  
กรณหีลักสูตรของมหาวทิยาลยัที่ สกอ. ได้ตัดด้านทักษะพิสัยออกแล้ว ขอความอนุเคราะห์ใหค้งทักษะพิสัยไว้เหมือนเดิม   
 
      4.3  "ร่าง" ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ฝ่ายวิชาการได้จัดทํา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  แนวทางการจัดการ 
ศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    เพื่อพจิาณาให้ความเหน็ชอบ  “ร่าง”  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   เรื่อง  
แนวทางการจดัการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เพื่อประกาศใช้
ต่อไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
          มตทิีป่ระชมุ    ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเสนอแนะดังนี้ 
                       1. การดําเนินการหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี  2 ปริญญา    มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง   แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  2  ปรญิญาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พ.ศ. 2552  
รองรับอยู่แล้ว การดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 






