
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์    

ครั้งที่ 19(4/2555)        
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555  เวลา 13.30 น.                    
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี            

       
ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
4. ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  อนรรฆศิร ิ   
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
    ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์  
7.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ   
    ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
 ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ  
13. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ     
 รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ 
14. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์  
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
 ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม   
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16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.อลสิรา  ชมชื่น 
17. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
 ดร.ฮัมเดีย  มดูอ 
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   กรรมการ 
 วิทยาเขตภูเก็ต      
 ดร.นารี  วีระกิจ 
20. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
 ดร.อุไรวรรณ  ช่างสลัก   
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการ  
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี   
22. รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
 ดร.ปิยะนุช  ปรีชานนท์     
23. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
24. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
25. นางอุไรรัชต์ กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
26. นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  กรรมการ  
4.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
5.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
12.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
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13.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริหาร คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
15. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 อ.นสพ.วิชญะ  ทองตะโก  (แทน) 
2. ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
    ไมม่ ี
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ครัง้ที ่     
             18(3/2555) วนัที ่6 มถินุายน 2555  
              รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
 3.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ที่ประชุมรับทราบ  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ตามคําสั่งที่  
1217/2555  ลงวันที่  22  มิถนุายน  2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
และมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซม์าตรฐานสากล 
   ที่ประชุมรับทราบ บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) และมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ดังรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และประธานแจ้งว่าหากคณะ/วิทยาเขตอื่นจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกับ
หลักสูตรดังกลา่วสามารถใช้ประโยชน์จากบันทึกข้อตกลงฯ ได้  
 

 3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน การวัดและการ
ประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ที่ประชุมรับทราบ  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การเชื่อมโยงผลการเรยีนรู้กลยุทธ์การสอน 
การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ”   เมื่อวันที่  27-28  มิถุนายน  2555    ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  
จ.สุราษฎร์ธานี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบันอุดมศึกษาได้นํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย 
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ  ตามเอกสารประกอบวาระประชุม  และประธานแจ้งว่า
มหาวทิยาลยัจะจัดประชมุเกีย่วกับเรื่องดังกล่าวโดยอาจจัดในวันที ่17 กันยายน 2555    
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                นอกจากนี้ที่ประชุมได้ปรารภเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21  การเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   การเตรียมด้านทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ภาษาอังกฤษ   ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่   รวมทั้งการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่  ซึ่ง
ประธานแจ้งว่าจะนําประเด็นเหล่านี้หารือในที่ประชุมต่อไป 
  

 3.4 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
  ที่ประชุมรับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 52 ซึ่งได้จัดทดสอบเมื่อวันที ่
28 – 29 มกราคม 2555  โดยนักศึกษาสังกัดวิทยาเขตใดให้ทดสอบที่วิทยาเขตนั้น  และคณะศลิปศาสตร์ได้รายงาน
ผลการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
                 - สรุปผลรวม ได้แก่ ข้อมลูจาํนวนผู้เข้าสอบ  คะแนนเฉลี่ย (จาก 100 คะแนน) คะแนนสูงสุด คะแนน
ตํ่าสุด พิสัย (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ 
                    - เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ผ่านต้ังแต่ 50 คะแนน 
ขึ้นไป ตามระดับคะแนน 8 ระดับคะแนน โดยมีองค์ประกอบของข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วน คือ Listening 20 
คะแนน Vocabulary 15 คะแนน   Structure and Usage 35 คะแนน   Reading 30 คะแนน  รวม 100 คะแนน               
                  - จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนแต่ละระดับแยกตามวิทยาเขต    
                  - ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์แยกตามวิทยาเขต    
                  - สรุปเปรียบเทียบทักษะ 4 ทักษะของทุกวิทยาเขต    
                  - จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนทักษะการฟัง  คะแนนคําศัพท์  คะแนนทกัษะไวยากรณ์  คะแนนทักษะ 
การอ่าน  แยกตามวิทยาเขต     
                  - จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนแต่ละระดับแยกตามคณะ    
                  - จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนทักษะการฟัง คะแนนคําศัพท์ คะแนนทักษะไวยากรณ์  คะแนนทักษะ 
การอ่าน  แยกตามคณะ 
                   นอกจากนี้ฝา่ยวิชาการมีประเด็นที่ขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
ดังนี้ 
      1.  พิจารณาเกี่ยวกับการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผูท้ี่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดว่ายังคงใช้เกณฑ์เดิม
หรือไม่ คือ ระดับ Distinction (D) คะแนน 80-100  ระดับ 6 คะแนน 70-79  และผู้ทีส่อบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละ
วิทยาเขต 
  2.  นักศึกษาทียั่งไม่ได้รับการทดสอบ จะจัดทดสอบให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ 
  3.  พิจารณากาํหนดจํานวนชั่วโมงและโปรแกรมที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง กรณีสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  4. แนวทางการดําเนินการกรณีนักศึกษาชั้นปีอ่ืนขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
        ซึ่งที่ประชุมพิจารณาประเด็นที่ขอหารือแล้วมีความเห็น ดังนี้ 

1.  เห็นชอบให้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผา่นตามเกณฑ์ คือ ระดับ 4 - ระดับ 6  คะแนน 50-79     
ระดับ Distinction (D) คะแนน 80-100  และผู้ทีส่อบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละวิทยาเขต 
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                  2. เห็นชอบให้จัดสอบเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้นักศึกษาทุกคนเข้ารับการทดสอบ 
                  3. ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณากําหนดจํานวนชั่วโมงและโปรแกรมที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง กรณี
สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                  4. เห็นชอบให้นักศึกษาชั้นปีอ่ืนเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยในการทดสอบฯ  ให้แยก
กลุ่มกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  และในส่วนของการจัดการข้อสอบให้หารือกับคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาเขตปัตตานี 
 

 3.5  ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 
       ที่ประชุมรับทราบ    ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี  ประจําปี
การศึกษา  2554  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เช่น ข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  และประธานได้ขอความร่วมมือคณะเพิ่มความเข้มแข็ง 
และใหค้วามสาํคัญกับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ     
   

วาระที ่4 เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
 4.1 แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให้ทุกหลกัสูตรดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้จดัทํามาตรฐานผลการเรียนรู้และ
จัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
โดยกําหนดแนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร ไว้ 2 แบบ คือ แบบบูรณาการมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่วนรายวิชาของคณะ/หลักสูตรอื่น ที่จะนํามากําหนดไว้ใน
หลักสูตรให้ดูจุดเด่นของมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชานั้น และความสอดคล้องกับหลักสูตรแล้วนํามาบูรณาการ
เขียนเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (มคอ.2))   และแบบที่ไม่มีการบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชา 
ต่างๆ (นํามาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มารวบรวมโดยไม่มีการปรับปรงุ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูใ้น
หลักสูตร (มคอ.2) จะเป็นแบบเดียวกับในรายวิชา (มคอ.3)) ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทาํมาตรฐานผลการเรยีนรู้และการจัดทาํ Curriculum 
Mapping ของหลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    

 มตทิี่ประชมุ     เห็นชอบให้จัดทํา Curriculum Mapping  ในหลักสูตร (มคอ.2)    ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  โดยใช้แนวทางแบบที่ไม่มกีารบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ   (นํามาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  มารวบรวมโดยไม่มีการปรับปรงุ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร (มคอ.2)  จะเป็นแบบ
เดียวกับในรายวิชา (มคอ.3)) 
 
 4.2 การประเมินตนเองของนักศึกษาวิชาโครงงาน 
 ฝ่ายวิชาการได้จัดทําร่างแบบประเมินตนเองของนักศึกษาวิชาโครงงานขึ้น  เพื่อใช้ในการประเมินตนเอง 
ของนักศึกษาและประเมินการสอนของอาจารย์ เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 






