
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 27(2/2557) 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี

 
 

ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
14. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
     อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ   (แทน) 
16. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ   
     ดร.จิดาภา  เซคเคย ์
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17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
18. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
19. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
     ดร.จรีรัตน ์ รวมเจรญิ       
20. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     ดร.ชนิดา  สุวรรณประสทิธ์ิ 
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
     อาจารย์นภชา  ประภาวดี 
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
     ดร.วิชชุตา  มาชู    
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ   
     ดร.จิราภรณ์  เมืองประทบั  
24. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย  
25.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
26. นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
3. นางสิริน  จนัทผลึก  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ  

4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
7.  รองคณบดฝี่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
8.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
9.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน การเงิน และการศึกษา โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
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11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
15. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ   
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
18. รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
19.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.                  
        ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้          
 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้       
            1. สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า รายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น่าจะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในชัน้
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ควรจะเรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จึงขอให้ทุกคณะนําไปพิจารณาปรับแผนการศึกษาใหมโ่ดย
กระจายรายวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในชั้นปีที ่2 และปีที ่3  
  2. มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม Tell Me More เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาและบุคลากรทุก
คณะ/วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยให้ license ไปยังทุกคณะ/วิทยาเขต แต่จากข้อมูลการใช้งานพบว่า ยังใช้งานไม่
ครบถ้วน ซึ่งหากคณะ/วิทยาเขตไม่ติดตาม/ดูแลอย่างเข้มข้น โปรแกรมดังกล่าวจะไม่ประสบความสําเร็จ จึงขอความ
ร่วมมือทุกคณะ/วิทยาเขต ติดตาม/ดูแลใหน้ักศึกษาและบคุลากรใช้โปรแกรมดังกล่าวให้ครบถ้วนตาม  license  ที่ได้รับ
หากคณะ/วิทยาเขตใดมี license ที่ไม่ได้ใช้ มหาวิทยาลัยจะขอ license คนื เพื่อมอบให้คณะ/วิทยาเขตที่ต้องการใช้ต่อไป   
  3. สภามหาวิทยาลัยปรารภเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น  ทําเป็น ประยุกต์ใช้เป็น และวิเคราะห์เป็น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้และทนุ
สนับสนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว และขอความร่วมมือให้คณะกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อสรา้งบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ด้วย โดยขอให้ผู้บริหารที่ดูแลด้านการศึกษานําเรื่องนี้ไป
ขับเคลื่อนในคณะต่อไป 
  4. มหาวิทยาลยัขอความร่วมมือใหค้ณะปรบัแผนการศกึษาให้เหลือเพยีง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง เพื่อให้นกัศึกษามี
เวลาไปศึกษา/ฝึกงานหรือหาประสบการณ์ในต่างประเทศ แล้วโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัย หากหลักสูตร/
สาขาวิชาใดประสงค์จะปรับแผนการศกึษาเพื่อเป็นหลกัสูตรนําร่อง   ขอให้เสนอมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะพจิารณา
จัดสรรทุนสําหรับนกัศึกษาทีจ่ะไปศึกษา/ฝึกงานหรือหาประสบการณ์ในต่างประเทศ      
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  
              ครั้งที่ 26(1/2557)  ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557              
               รับรองรายงานการประชมุโดยไมม่ีข้อแก้ไข  อนึ่ง  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานขีอแก้ไขเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุมซึ่งเป็นข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีจะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยตัดรายวิชา   
937-191 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ*  3(2-2-5)  ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และปรับรายละเอียด
การระบุหมายเหตุในกลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
 

วาระที่ 3 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
         3.1 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา                       
                    ที่ประชุมรับทราบ  มติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม  2556  ซึง่เห็นชอบแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา   กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาํ
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร  โดยมคีุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และประธานมอบให้ฝา่ยวิชาการสอบถาม สกอ. อยา่งไม่เป็นทางการ
เกี่ยวกับความหมายของแขนงวิชา/กลุ่มวิชาตามประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป อนึ่ง ฝ่ายวิชาการได้สอบถาม
อย่างไม่เป็นทางการไปยัง สกอ.แล้ว ได้รับแจ้งว่า แขนงวิชา/กลุ่มวิชา หมายถึง วิชาเอก เช่น หลักสูตรที่มีให้เลือกเรียน
หลายวิชาเอก ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับวิชาเอกต่าง ๆ ให้ครบทุกเอกด้วย 
 

          3.2 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดทําแหล่งทรพัยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด 
 (Massive Open Online Course: MOOC) 
            ที่ประชุมรับทราบ การสนับสนนุของมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดทําแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สํานักงานคณะ-
กรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะสนับสนุนใหส้ถาบันการศึกษาผลิตรายวิชาออนไลน์เพื่อเปิดให้กับสาธารณชน 
(Massive Open Online Course) ซึ่งสื่อที่ผลิตขึ้นในโครงการจะได้รับการสนับสนุนการดําเนินการชั่วโมงละหนึ่งแสนบาท 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  หากอาจารย์ท่านใดสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อไปที่ คุณธารทพิย์ มีสวัสด์ิ  ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ อีเมล์ meesawad_56@hotmail.com   
 

              3.3 แบบฟอรม์การขอเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา คําช้ีแจงฯ และ Template การเสนอหลักสูตร ชุดใหม ่
                 ที่ประชุมรับทราบ   การปรับปรุงแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01)   ปรับปรุงรายวิชา  
(แบบฟอร์ม 02)    คําชี้แจงการขอเปิดรายวิชาและการขอปรบัปรุงรายวิชา    การขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรอืรายวิชาบงัคับกอ่น 
(แบบฟอร์ม 03)  การขอเพิ่ม ยกเลิกหรือปรับเปล่ียนรายวิชาในหลักสูตร (แบบฟอร์ม 04)  การขอปดิรายวิชา (แบบฟอร์ม 05)   
และ Template การเสนอหลกัสูตร ชุดใหม ่ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ทําการปรบัปรุง โดยให้มกีารระบุการจัดการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การระบุ
รายละเอียดในแบบฟอร์มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอความ
ร่วมมือผู้บรหิารคณะ/วิทยาเขตดูแลการใชแ้บบฟอร์มฯ ชุดใหม่ ในการเสนอรายวิชาและหลักสูตรใหท้ี่ประชุมพิจารณา  
โดยเฉพาะการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning และการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น    สําหรับรายละเอียดการปรับปรุงมีดังนี้ 



 5

 
เอกสาร ส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติม 

แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการขอเปิดรายวิชา และการขอปรับปรงุรายวิชา  
 
 
 
แบบฟอร์ม 03 ขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน 
 
แบบฟอร์ม 04  ขอเพิ่ม ยกเลกิหรือปรับเปลี่ยนรายวิชา 
                    ในหลักสูตร   
 
แบบฟอร์ม 05  ขอปิดรายวิชา    
 

1) เพิ่มข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) ปรับข้อ 10 เค้าโครงรายวิชา  
    - ข้อ 10.1 เนื้อหาฯ  จัดทําเป็นตาราง  
    - เพิ่มหัวข้อกระบวนการจดัการเรียนรู้ (ข้อ 10.2)   
    - เพิ่มหัวข้อวิธีการวัดและประเมินผล (ข้อ 10.3) 
    - ข้อ 10.6 หนังสือ ตําราฯ  เพิ่มคําอธิบายโดยใหเ้ขียน  
      แบบบรรณานุกรมที่ใชเ้ปน็มาตรฐานของสาขาวิชา 
    - เพิ่มข้อ 10.7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   
      และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3) ปรับแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรยีนรู้และวิธีการวดั 
    และประเมินผล 
 
1) เพิ่มข้อ 10 การจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) ปรับข้อ 11 เค้าโครงรายวิชา  
    - ข้อ 11.1 เนื้อหาฯ  จัดทําเป็นตาราง  
    - เพิ่มหัวข้อกระบวนการจดัการเรียนรู้ (ข้อ 11.2)   
    - เพิ่มหัวข้อวิธีการวัดและประเมินผล (ข้อ 11.3) 
    - ข้อ 11.6 หนังสือ ตําราฯ  เพิ่มคําอธิบายโดยใหเ้ขียน 
      แบบบรรณานุกรมที่ใชเ้ปน็มาตรฐานของสาขาวิชา 
    - เพิ่มข้อ 11.7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   
      และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3) ปรับแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรยีนรู้และวิธีการวดั 
    และประเมินผล 
 
1) ปรับเช่นเดยีวกับขอ้ 1)  และ 2) ข้างต้น 
2) เพิ่มในส่วนของหมายเหตุ  ให้แนบ มคอ.3  ในการเสนอขอ 
    เปิดรายวิชา และการขอปรบัปรุงรายวิชา  
 
1) ปรับในส่วนของจํานวนเอกสารเสนอที่ประชุม 
  
1) ปรับในส่วนของจํานวนเอกสารเสนอที่ประชุม 
 
 
1) ปรับในส่วนของจํานวนเอกสารเสนอที่ประชุม 
 

Template การเสนอหลักสูตร (มคอ.2)   
  

1) หมวดที่ 1 เพิ่มคําอธิบายข้อ 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
2) หมวดที่ 3 เพิ่มข้อ 2.9 การจัดการเรียนการสอน 
3) ปรับเอกสารแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ 
   แต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน active learning  
   ในภาคผนวก   
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                3.4  การจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
                    ที่ประชุมรับทราบ การจัดทําแผนการปรบัปรุงหลักสูตรซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้ทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูร 
ให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี  และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะที่มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง  
จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสตูรโดยให้สอดคล้องกับรอบการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(ประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน)   สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ (ประชุมวันอังคารแรกของทุก 3 เดือน)  รวมทั้งสภา-
มหาวิทยาลัย (ประชุมวันเสาร์ทุก 6 สัปดาห์) และในการปรับปรุงหลักสตูรขอให้ Partners/ Stakeholders  เข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย โดยในปี พ.ศ. 2557 มีหลักสตูรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
แล้วเสร็จเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี้ 
                   วิทยาเขตปตัตานี        
                    1. คณะรฐัศาสตร์  ได้แก่  หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  
           2. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ได้แก่ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ-
ภาษาอาหรับธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  และหลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
                   วิทยาเขตภูเก็ต 
            1. คณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการ  (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
                2. คณะวิเทศศึกษา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)     หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2554)    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   และ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
                    วิทยาเขตตรัง 
              คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ได้แก่  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
รัฐกิจและวิสาหกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
                    วิทยาเขตสุราษฎรธ์าน ี
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่    หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
                       นอกจากนี้ ประธานขอให้ผู้บริหารของคณะ/วิทยาเขตดูแลอย่างจริงจังในการจัดทํา มคอ. 3 – มคอ.7  
เพื่อให้การดําเนินการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  
 

                  3.5  การจัด workshop  การบริหารจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตภูเก็ต 
            ที่ประชุมรับทราบ การจัด workshop การบริหารจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย    ในวันที ่
20 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาเขตภูเก็ต  โดยมีผู้เข้าร่วม workshop ประกอบด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขต รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ  และเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบงานด้านวิชาการจากทกุวิทยาเขต 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
        4.1 แนวทางการเสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขต 
                    มหาวิทยาลัยกําหนดให้สภาวิทยาเขต พิจารณาให้ความเหน็ชอบการเปิด ปิด ปรับปรุง ยุบรวมหลักสูตร
และรายวิชาในระดับปริญญาตรี   เนื่องจากแต่ละสภาวิทยาเขตกําหนดการประชุมประมาณ  3  เดือน/ครั้ง   ทําให้ 
ในบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้วิทยาเขตสามารถดําเนินการได้ทันตามระยะ 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน     ฝ่ายวิชาการจึงเสนอแนวทางในการเสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาใน 
สภาวิทยาเขต  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 

        1. เรื่องเก่ียวกับหลักสตูร/รายวชิาทีไ่ม่ต้องเสนอสภาวิทยาเขตพจิารณา   แต่ให้พิจารณา/รบัทราบ 
ให้แล้วเสร็จในคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต  ดังนี ้

   - การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
   - การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
   - การแก้ไขหลักสูตรกรณีพิมพ์ผิด 
   - การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
   - การเทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบงัคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (พิจารณา) 
        2. เรื่องที่ต้องเสนอเพือ่พิจารณาในสภาวิทยาเขต   ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน   อาจเสนอโดยวาระเวียน   

ทั้งนี้ ให้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากสภาวิทยาเขตก่อน 
 

                    มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบแนวทางในการเสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขต 
ตามท่ีฝ่ายวิชาการเสนอ   กรณีดําเนินการตามนโยบายทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   
และนําเสนอสภาวิทยาเขตเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ให้นําข้อเสนอแนะนั้นเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพื่อทราบด้วย 
 

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
                1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมอาจารยน์ิเทศสหกิจศกึษา  ในวันที่ 14-16 
พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง BSc3  อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะ/วิทยาเขต
ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังมหาวิทยาลัยแล้ว     และมหาวิทยาลัยจะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังคณะอีกครั้ง   
กรณีคณะ/วิทยาเขตที่แจ้งชื่อผู้เข้าอบรมมายังมหาวิทยาลัยแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าว  ขอให้คณะ/
วิทยาเขตเสนอชื่อผู้เข้าอบรมแทน  และหากไม่มีผู้เข้าอบรม  มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายไปยังคณะ คนละ 
3,000 บาท                  
                2. อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ  ซึ่งเข้าประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  หารือที่ประชุม 
2 ประเด็นดังนี้ 
                    1) การเพิ่มรายวิชาฝึกงานในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ซึ่งเดิมคณะไม่ได้กําหนดรายวิชาฝึกงานไว้ใน
หลักสูตรแต่จัดเป็นกิจกรรมเสริมหากนักศึกษาประสงค์จะฝึกงานคณะจะประสานแหล่งฝึกให ้ ต่อมาสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เห็นความสําคัญของการฝึกงานและได้กําหนดรายวิชาฝึกงานเป็นวิชา
บังคับในหลักสตูร  จึงขอหารือว่า ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ ม.อ. หากประสงค์จะเพิ่มเฉพาะรายวิชาฝึกงานโดย     
ไม่จัดสหกิจศึกษาจะได้หรือไม่   ซึ่งประธานแจ้งว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาได้ฝกึสหกิจศึกษาทุก
หลักสูตรเพราะเป็นประโยชนต่์อนักศึกษา      แต่การจัดสหกิจศกึษายังไม่สามารถดําเนนิการได้ทุกหลกัสูตรเนื่องจากบาง    
 






