
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 26(1/2557) 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 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. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รตันวิไล 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
      อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
15.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
      อาจารย์ทันตแพทหญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
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17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ   
      ดร.จิดาภา  เซคเคย ์
19.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ 
20.   รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน การเงิน และการศึกษา 
      โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ     
      ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทิพยรัตน์  มูสิกะเจริญ 
21. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
      ดร.จรรีัตน์  รวมเจรญิ       
22.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
      ดร.ชนิดา  สุวรรณประสทิธ์ิ 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
       อาจารย์นภชา  ประภาวดี 
24.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
       ดร.วิชชุตา  มาชู    
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ   
      ดร.จิราภรณ์  เมืองประทับ  
26.  รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
      อาจารย์ตรีชาติ  เลาแกว้หนู    
27.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
      นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต 
28.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
29.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
30.  นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
2.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.  นางสาวสุภาภัทร์  วัชระสวัสด์ิ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4.  นางสิริน  จันทผลึก  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ   
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3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
4.  รองคณบดฝี่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
5.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
13.  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ   
15.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.                  
        ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้          
 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
     ประธานแจ้งว่า  ในปีงบประมาณ  2557  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ภายใต้โครงการศูนย์กลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งขยายฐาน
การศึกษาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเน้นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์  ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็น
ทุนการศึกษา  และอยู่ระหว่างการจัดทําประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะ/วิทยาเขตดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1) สร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ        
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้สําหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน   จัดสรรให้จํานวน 7 หลักสูตร ๆ ละประมาณ 300,000 บาท  คุณสมบัติของหลักสูตรที่ขอรับการ
สนับสนุนทุน ต้องเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงของคณะที่มีความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  หรือ
เป็นหลักสูตรเดิมที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  โดยมีจํานวนหน่วยกิตที่เรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือ
เทียบเท่า 1 ปีการศึกษาของจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของตน การสนับสนุนทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยงสําหรับอาจารย์และบุคลากรที่ไปเจรจาการจัดทําหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ  ซึ่ง
ขณะนี้หลักสูตรที่สามารถสมัครเพื่อขอรับการจัดสรรทุนนี้  เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ความมั่นคงทางอาหาร  (หลักสูตรนานาชาติ)  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี  จึงขอให้เตรียม
ดําเนินการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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             2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศสาํหรับนักศึกษาไทย    เป็นทุน    
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้  และพัฒนา 
ตนเองทางด้านภาษา    รวมทัง้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในสถาบันต่างประเทศในกลุ่มประชาคม 
อาเซียน  และโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัย  โดยเป็นทุน 2 ประเภท  คือ ทนุการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน 
1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 4 เดือน  และ ทุนระยะสั้น  ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับวิธีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจให้คณะเป็นผู้ดําเนินการเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับทุน  โดยคณะเสนอ
ช่ือนักศึกษาได้ประเภททุนละไม่เกิน 5 คน  เรียงลําดับความสําคัญ  และมหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการจัดสรรทนุ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรร   
           3) จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้มาเรียนในประเทศไทย   เป็นทุนที่
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน        
ให้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเทียบโอนหน่วยกิตกลับไปยังสถาบันของตน หรือมาทําวิจัย/ร่วมเรียน
กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นทุน 2 ประเภท คือ  ทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน  1 ภาค
การศึกษา  ไม่เกิน 4 เดือน และทุนระยะสั้น  ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 เดือน   โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง  ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
วิธีการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจให้คณะเป็นผู้ดําเนินการเสนอชื่อนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุน   เรียงลําดับ
ความสําคัญ และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร       
          4) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ทุน 4 ปี) 
เป็นทุนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน    ให้เข้ามาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทียบโอนหน่วยกิตกลับไปยังสถาบันของตน  โดยเป็นทุนการศึกษาที่มีระยะเวลาการ
ให้ทุน  4 ปีการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าประกันสุขภาพ  สําหรับวิธีการคัดเลือก มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร  
           ที่ประชุมรับทราบ และได้สอบถามดังนี้ 
           1. เนื่องจากมีช่วงเวลาการดําเนินการเพียง 1 ปี  อาจเบิกจ่ายเงินไม่ทัน ซึ่งประธานรับไปหารือกองแผนงาน                
           2. กรณีของหลักสูตร 6 ปี จะจัดสรรทุนอย่างไร เนื่องจากการให้ทุนจะให้เพียง 4 ปี  และกรณีหลักสูตรสัตว-
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จะเสนอขอรับการสนับสนุนทุน จะทําได้หรือไม่  ซึ่งประธาน
รับจะนําประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป   
  
วาระที่ 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
             ครั้งที่ 24(5/2556)  ในวันพธุที่ 2 ตุลาคม 2556              
              รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที่ 3 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
         3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชากายภาพบําบัด  พ.ศ. 2556 
                    ที่ประชุมรับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชากายภาพบําบัด  พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 
กันยายน  2556  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจดัการเรียนการ 
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สอนต่อไป   ซึง่สามารถสืบคน้ข้อมูลดังกล่าวได้จาก   www.mua.go.th เมนูซ้ายมือ    เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        3.2  สรปุผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
            ที่ประชุมรับทราบ  สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศกึษาก่อนออกปฏิบัติ 
ซึ่งจัดโดยหน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและสร้างเครือข่าย  ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู้   ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
               1. วันที่ 26 มกราคม 2557 เรือ่ง การพัฒนาบุคลิกภาพและการมมีนษุยสมัพันธ์ในการทํางาน จํานวน  
6  ช่ัวโมง  จัดให้ทุกคณะในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม 150 -200 คน  เข้ารว่ม
ได้จริง  302 คน  
    2. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง เทคนคิการเขียนจดหมายสมัครงาน/การสมัภาษณ ์จํานวน 3 ช่ัวโมง 
จัดให้ทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี    แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม  150-200 คน    เข้าร่วมได้จริง  
160 คน  
    3. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  เรื่อง การคิดวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา  จํานวน  6  
ช่ัวโมง   จัดใหค้ณะ ดังนี้ 1 ) คณะวิทยาการจัดการ  แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม  10 คน  เข้าร่วมได้จริง  
10 คน 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม 15 คน  เขา้ร่วม 6 ช่ัวโมง จํานวน  13 คน 
เข้าร่วม 3 ช่ัวโมง จํานวน  1  คน  และไม่เขา้  1 คน  3) คณะทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษา
เข้าร่วม 25 คน  เข้าร่วมได้จริง  19  คน  ไม่เข้า 6 คน 
    4. วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การคิดวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา  จํานวน 6 
ช่ัวโมง จัดให้คณะวิทยาศาสตร์  แจ้งความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม 52 คน เข้ารว่มได้จริง 47 คน ไม่เข้า  5 คน 
    5. วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2557  เรื่อง การคิดวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา จะจัดให้
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งคณะแจง้ความประสงค์ส่งนักศึกษาเข้าร่วม  50 คน   
           ประธานขอความร่วมมือคณะให้ความสําคัญกับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกจิศึกษาก่อนออกปฏิบัติ  เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นกัศกึษา  และหากคณะที่ยังไม่ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดอบรม   ให้ติดต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
 

วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
        4.1 วิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติและวิชาวิทยาการทหาร ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
                  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาบรรจุวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติและวิชาวิทยาการทหาร  เป็นวิชาเลือกเสรี
เนื่องจากต้องการให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการมีส่วมร่วมเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ของชาติ  ด้วยการปลูกฝังแนวความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้มาสนใจประวัติศาสตร์ชาติไทย 
สถานการณ์บ้านเมือง  และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านความมั่นคงของชาติ  ผ่านทางเนื้อหาวิชาการพัฒนาความมั่นคง
แห่งชาติและวิชาวิทยาการทหาร  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งมหาวิทยาลัยรับทราบพร้อมทั้งส่ง
รายละเอียดวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติและวิชาวิทยาการทหารมาเพื่อพิจารณาและฝ่ายวิชาการได้นําหารือที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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       มติทีป่ระชุม    มอบหมายใหค้ณะวิทยาการจัดการ ศกึษา/หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยประสานรายละเอยีดกับ
สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ  แล้วนําข้อมูลเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึง่ 
 

  4.2 การพิจารณาการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
             ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง การพิจารณาการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์        พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะกําหนดไว้ในกลุม่วิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์กลุ่มวิชาภาษา ของหลักสูตรในวิทยาเขตหาดใหญ ่ 
(กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   กลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   และกลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์)  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต  ดังรายละเอียดตามแนบทา้ยรายงานการประชุม           
 

    มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว  มมีติดังนี้  
                   1. เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีจะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ ่ โดยใหแ้ก้ไขก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                       1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
                           - กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้ตัดรายวิชา 896-101 ทักษะการคดิและการดําเนนิ
ชีวิต จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  ออก 
                           - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้ตัดรายวิชา 896-201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  ออก   
                        2) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                           - กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้ตัดรายวิชา 896-101 ทักษะการคดิและการดําเนนิ
ชีวิต จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  ออก 
                           - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        ใหค้ณะวิทยาศาสตร์ปรับจํานวนหน่วยกิตรายวิชา  
315-103  ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปญัญา จาก 2 หน่วยกิต เปน็ 3 หน่วยกิต 
        อนึ่ง  ภายหลังการประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ได้แจ้งให้ตัดรายวิชา 877-313  จิตสํานึกทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง และรายวิชา 877-141  เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล   ออกจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเนื่องจากคณะจะปิดรายวิชาในปีการศึกษา 2557  สําหรับรายวิชา xxx-xxx  สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่จะเปิดใหม่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ตัดออกไปก่อน 
                  2. เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วิทยาเขตตรัง วิทยา
เขตภูเก็ต และให้ฝ่ายวิชาการของแต่ละวิทยาเขตดําเนินการเสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป  โดยในการดําเนินการให้
ประสานกับฝ่ายวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ 
                     3. ให้รายวิชาศึกษาทั่วไปทีจ่ะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวทิยาเขตหาดใหญ่   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต  มผีลบังคับใช้กับทุกหลกัสูตรต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
     5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2557  
               ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจําปี  2557  กําหนดประชุมเดือนละครั้ง    ในวันพุธสปัดาห์แรกของเดอืน   เวลา  13.30 น.   ณ หอ้งประชุม  215 
สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยในการประชุมใช้ระบบการประชุมทางไกล   และเป็นการประชุมระบบ    





เอกสารแนบรายงานการประชุม

บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ จํานวน 6 นก.

1. 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)    315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5)

2. เลือก จํานวน 3 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้       345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)

   640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5)    345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

   895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5)    347-203 ชีวสถิติ          3(2-2-5)         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา 

   895-208 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)    461-190 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)  

   895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) เลือก   จํานวน 3-6 นก.   อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร  

   001-101 อาเซียนศึกษา* 3(2-2-5)          โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น    หรือรายวิชา

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ           ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

               และการดําเนินชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)  

3. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3)

4. กิจกรรมพลศึกษา 1(x-y-z)
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

        ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

 

* เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

  

        โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.



 
 

บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ จํานวน 6 นก.

1. เลือก จํานวน 6 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้     315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม              3(3-0-6)    890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)

   895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต      3(2-2-5)    345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                    3(2-2-5)    890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)

   640-101 สุขภาวะกายและจิต               3(2-2-5)    345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                 3(2-2-5) เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

   895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต            3(2-2-5)    315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา 

   001-101 อาเซียนศึกษา*                  3(2-2-5) เลือก   จํานวน 3-6 นก.   อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร  

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ           โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น    หรือรายวิชา

               และการดําเนินชีวิตประจําวัน*    3(3-0-6)          ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

2. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1          1(0-0-3)  

3. กิจกรรมพลศึกษา                                  1(x-y-z)  
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

       ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

 

* เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

       โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก.



บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. บังคับ จํานวน 6 นก.

1. เลือก จํานวน 6 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้    315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6)    890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5)

   895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) เลือก   จํานวน 3-6 นก.  อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร    890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)

   640-101 สุขภาวะกายและจิต               3(2-2-5)          โดยเลือกจากรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับ เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

   895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5)          ความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา

   895-208 การคิดและการใช้เหตุผล          3(3-0-6)  
   001-101 อาเซียนศึกษา*                     3(2-2-5)

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ 

               และการดําเนินชีวิตประจําวัน*     3(3-0-6)

   895-103 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และ 3(3-0-6) 

               การปกครอง

   895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง     2(2-0-4)

2. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                   1(0-0-3)

3. กิจกรรมพลศึกษา                                      1(x-y-z)
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

       ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

* เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

       โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   หรือ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.



 

บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ จํานวน 6 นก.

1. เลือก จํานวน 6 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้      937-191 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ          3(2-2-5)  935-161 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5)

   xxx-xxx สุขภาวะกายและจิต หรือรายวิชาเทียบเท่า      3(x-y-z)    937-192 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6)  935-162 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)

   xxx-xxx ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  หรือ 3(x-y-z)    937-195 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

             รายวิชาเทียบเท่า    103-102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา 

   001-101 อาเซียนศึกษา*                              3(2-2-5)    103-103 เคมีในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6)

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ เลือก   จํานวน 3-6 นก.   อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

               การดําเนินชีวิตประจําวัน*               3(3-0-6)          โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น    หรือรายวิชา

2. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                           1(0-0-3)          ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

3. กิจกรรมพลศึกษา                                              1(x-y-z)
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

        ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

* เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

        โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.



 

บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ จํานวน 6 นก.

1. เลือก จํานวน 6 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้      996-130  สิ่งแวดล้อมภาคใต้          3(x-y-z)    941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)

   xxx-xxx จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต*   3(2-2-5)    947-101  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   3(3-0-6)    941-113 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)

   xxx-xxx การสืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศ* 3(3-0-6)    947-117  คณิตศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

   001-101 อาเซียนศึกษา**                              3(2-2-5)    946-140  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา 

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 3(3-0-6) เลือก   จํานวน 3-6 นก.   อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

               การดําเนินชีวิตประจําวัน**                          โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น    หรือรายวิชา

2. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                         1(0-0-3)          ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

3. กิจกรรมพลศึกษา                                            1(x-y-z)
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

        ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

* รายวิชาใหม่

** เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

        โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตตรัง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.



 

บังคับ จํานวน 8 นก. บังคับ  จํานวน 3 นก. โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ บังคับ จํานวน 6 นก.

1. เลือก จํานวน 6 นก. จากรายวิชาดังต่อไปนี้   1. xxx-xxx  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น*          3(x-y-z)    xxx-xxx การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(x-y-z)

   xxx-xxx ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  หรือ 3(x-y-z)                หรือ               หรือรายวิชาเทียบเท่า

               รายวิชาเทียบเท่า    xxx-xxx  เทคโนโลยีสารสนเทศ*   3(x-y-z)    xxx-xxx การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(x-y-z)

   810-107 ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) 2. xxx-xxx คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน*    3(x-y-z)               หรือรายวิชาเทียบเท่า

   810 114 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 4(4-0-8) 3. xxx-xxx สถิติ* 3(x-y-z) เลือก  จํานวน 3-6 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

   810-201 จิตวิทยาสังคม 4(4-0-8) 4. xxx-xxx Earth Systems Science* 3(x-y-z)         โดยเลือกจากรายวิชาทางด้านภาษา 

   001-101 อาเซียนศึกษา**                              3(2-2-5) 5. xxx-xxx เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* 3(x-y-z)

   874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 3(3-0-6) เลือก   จํานวน 3-6 นก.   อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร  

               การดําเนินชีวิตประจําวัน**                          โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น    หรือรายวิชา

2. xxx-xxx กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                        1(0-0-3)          ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

3. กิจกรรมพลศึกษา 1(x-y-z)
เลือก  จํานวน 2-7 นก. อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร

        ศึกษาทั่วไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

* รายวิชาใหม่

** เป็นรายวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งทุกวิทยาเขตสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง

        โดยเลือกจากรายวิชาข้างต้น   หรือรายวิชา      

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10-15 นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 6-9 นก. กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9-12 นก.
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