
                               วาระที่ 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ครั้งที่ 29(4/2557) 
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  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.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 

14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา   ชิระมณี 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
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16.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     นางสาวภชิสา  เกตุอําพรชัย  (แทน) 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
     อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ  (แทน) 
18. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
  อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  กูใหญ ่
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรตัน์ 
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.วารุณี  ณ นคร 
23. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  สุธีรศักด์ิ 
24. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
     อาจารย์นภชา  ประภาวดี 
25. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ  
     ดร.วิชชุตา  มาชู     
26.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ    
     นางสาวประกายแก้ว  โกวิทกิตติกุล  (แทน) 
27.  คณบดีคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
  ดร.นิพัฒน์ โพธ์ิวิจิตร  
28. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ  
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต (รักษาการ) 
29. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
30.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ                                                                               ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
2. ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. ผู้อํานวยการกองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
4. หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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5. นางสิริน   จันทผลึก  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
6. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ ์ วิทยาเขตตรัง 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศกึษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   กรรมการ  
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ  
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ   
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
7. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ  
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
10. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
  วิทยาเขตภูเก็ต 
12. รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   กรรมการ 
13. รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   กรรมการ 
14. นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.35 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยแนะนํากรรมการใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์       
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์  จากนั้นดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้           
 

วาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งว่า จากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (โดยกรรมการภายนอก) มหาวิทยาลัย 
ถูกปรับลดคะแนนในองค์ประกอบที ่ 2 การผลิตบัณฑิต ข้อ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน   เนื่องจาก  
บางคณะส่ง มคอ.3 - มคอ.7 ไม่ครบทกุรายวิชา/หลกัสตูร   และไมผ่่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิการ  5 ข้อแรก       
ของตัวบ่งชี้ใน มคอ.2  ซึ่งนอกจากหลักสตูรนั้นจะถูกลดคะแนนแล้ว  จะมีผลกับทกุหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย     
จึงขอความร่วมมือให้รองคณบดีที่ดูแลด้านวิชาการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยกําหนดเป็น TOR ของอาจารย์  และ
สื่อสารให้บุคลากรในคณะ/ภาควิชารับทราบว่าต้องส่งให้ครบทุกรายวิชา/หลักสูตร และตรงตามกรอบเวลาที่กําหนด  
 

               ทีป่ระชุมรับทราบ  และเสนอให้มหาวิทยาลยัมีนโยบาย/มาตรการลงโทษที่ชัดเจนสําหรับอาจารย์ที่ไม่ส่ง  
ซึ่งประธานรับจะนําไปหารือในที่ประชุมคณบดีต่อไป 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
              ครัง้ที่ 28(3/2557)  ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557      
               ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม    โดยให้แก้ไข  หน้า 2   คําว่า “กองทะเบียนและประมวณผล”   เป็น   
“กองทะเบียนและประมวลผล”   
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วาระที่ 3  วาระแจ้งเพื่อทราบ 
               ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีสภาวิทยาเขตแยกตามแต่ละวิทยาเขตนั้น ทําให้ขาด
ข้อมูลในภาพรวมบางเรื่อง เช่น  การอนุมัติหลักสูตร  เพือ่ใหแ้ต่ละวิทยาเขตได้รับทราบข้อมลูและมีการเชื่อมโยงข้อมูล
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือกนัระหว่างวิทยาเขต  จึงขอใหแ้ต่ละวิทยาเขตรายงานการดําเนินการของสภาวิทยาเขตให ้      
ที่ประชุมทราบ  และขอขอบคุณวิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตปัตตานีที่รายงานการดําเนินการของสภาวิทยาเขตในการ
ประชุมครั้งนี้ 
         3.1  รายงานการดําเนนิการของสภาวิทยาเขตภูเก็ต     
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่า ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบหลักสูตร/รายวิชา และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
                    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
           1. เสนอแนวทางการร่วมมือกับวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดหลักสูตร Diploma Program in 
Arts and Sciences  ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน (AICAS) 
            2. ให้ความเห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขตตาม
ข้อเสนอของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะกรณีปรับปรุงหลักสูตรไม่เกินร้อยละ 25 และไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตรให้จัดทําเป็นวาระ เพื่อขอมติเวียน 
                    อนุมัติหลักสตูรระดับปริญญาตรี/โท  
                    ระดับปริญญาตรี 
           1. ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
จํานวน 2 หลกัสูตร คือ  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกวรรมซอฟต์แวร ์ (หลักสูตรปรบัปรุง) และ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์  (หลักสูตรปรับปรุง) 
           2. ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (หลักสูตรใหม่)  คณะวิเทศศึกษา 
           3. ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่)  คณะวิเทศศึกษา 

          4. ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการวิศวกรรม ของ
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน (AICAS) เพื่อเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรศิลปวิทยาศาสตร์  และแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
           5. ให้ความเห็นชอบการผ่อนผันเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะการบริการและ 
การท่องเที่ยว  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
           6. ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
           7. รับทราบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกําหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต  ทั้งนี้มีผลบังคับใช้กับ
ทุกหลักสูตรต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 
           ระดับปริญญาโท 
           1. ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเปดิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสตูรใหม่)  ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
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           2.  ใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจีนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่)  ของคณะวิเทศศึกษา 
          ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
           1. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) จากหลักสูตร “Ph.D.(Environmental Management Technology)”  
เป็น  หลักสูตร “D.Phil. (Environmental Management Technology)”  ตามข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการ
สภาวิทยาเขตภูเก็ต 
          อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
           ระดับปริญญาตร ี  
           1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  
           2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
            3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิส ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557     
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
            4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

  ที่ประชุมรับทราบ    และประธานได้ช่ืนชมการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเข้มข้นในการวิจัยและการตีพิมพ์ที่ชัดเจนมาก   นอกจากนี้วิทยาเขตภูเก็ตจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา- 
อังกฤษทุกหลกัสูตรในปีการศึกษา 2560  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี   
 

       3.2  รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตปัตตานี 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   แจ้งว่า  ที่ประชุมสภาวิทยาเขต
ปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อคิดเห็น
อ่ืน ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
                      1. ความเป็นนานาชาติของวิทยาเขตปัตตานี 
                ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานีมีนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดูแล จํานวน 82 คน และมีการดําเนินกิจกรรม
เตรียมพร้อมสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  ดังนี้   1) ด้านการบริหารจัดการดูแลนกัศึกษาต่าง ๆ โดยดําเนินการตั้ง
คณะทํางานบริหารจัดการดูแลนักศึกษาต่างชาติของวิทยาเขตปัตตานี  2) ด้านกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง    3) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  
มีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 3 หลักสูตร   และ 4) ด้านการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติ   ต้ังแต่ปี 
2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานีเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
                  1.1 หลักสูตรนานาชาติต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถร่วมเรียนกันได้ เช่น หลักสูตร Community 
Based on Biodiversity อาจารย์ผู้สอนควรเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอน และอาจารย์ต้องทําวิจัยร่วมกันด้วย
เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ต้องทําร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
                  1.2 การต้ังศูนยน์ักศึกษานานาชาติ  ต้องพยายามหาประโยชน์ให้นักศึกษาไทยเรยีนรู้กับนกัศึกษา
ต่างชาติผ่านกิจกรรมทีท่ําร่วมกัน  อาจจะเชิญนักศึกษาต่างชาติพูดให้นักศึกษาไทยฟัง  เป็นการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ต้องส่ง
นักศึกษาไปต่างมหาวิทยาลัย 
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            2. กิจกรรมที่จะพฒันานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                       กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   มีการขับเคลื่อนโดยกอง
กิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ และเครือข่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย กิจกรรม
เสรมิหลักสตูร 100 ช่ัวโมง และกิจกรรมบ่ายวันพุธ   และการวางแผนการทํางานร่วมกันเพื่อกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์
ในการขับเคลือ่นกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานีเห็นชอบ  โดยเน้นว่าวิทยาเขต
ปัตตานีจะต้องสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ศูนยน์ักศึกษานานาชาติด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ ได้ต้ังข้อสังเกต
เพิ่มเติมว่า   การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนจะให้ความสําคญักับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของอาเซียน  ควรให้
ความสนใจลักษณะและมรดกประจําชาติด้วย 
 

               ทีป่ระชุมรับทราบ  และประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า วิทยาเขตปัตตานีให้ความสําคัญกับการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการพัฒนานักศึกษาหลายรูปแบบโดยลงทุนไม่มากแต่ให้ผลค่อนข้างมาก  
นอกจากนี้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้น active learning  ที่ชัดเจนและอาจารย์มีความต่ืนตัวมาก      
จึงขอให้วิทยาเขตปัตตานีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

               1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม วิทยาเขตปัตตานี  แจ้งว่า การจดัโครงการ
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จะให้นักศกึษาดําเนินการเองทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปต่างประเทศ โดยอาจารย์เป็นผู้ดูแล  ซึง่นักศึกษาทําได้และทําได้ดี   จึงขอเสนอให้นักศึกษาปทีี่ 1 ทุกคนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท์ําพาสปอร์ตและหาประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  
                 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า กลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น active learning ของวิทยาเขตปัตตานี คือคณะกรรมการบริหารวิชาศกึษาทั่วไป    
การปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปทัง้ระบบโดยจัดการเรยีนการสอนที่เน้น active learning  รวมทั้งผลจากโครงการนําร่องที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการ  นอกจากนี้ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี  ซึ่งจะจัดต่อเนื่องและมีการ
ติดตามผลด้วย  จากการดําเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ของวิทยาเขตปัตตานี
มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้เกิดจากความถนัด ลักษณะของวิชา และความเห็นคุณค่าของอาจารย์ผู้สอนมากกว่าการ
บังคับ รวมทัง้ขอให้พิจารณาเพิ่ม load unit ให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่จดัการเรียนการสอนที่เน้น active learning  
เนื่องจากปัจจุบันการสอนแบบบรรยายจะได้ load unit มากกว่า  ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย              
ประธานแจ้งว่า  จะแจ้งคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเพิ่ม load 
unit ให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่จดัการเรียนการสอนที่เน้น active learning  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น active learning    
        นอกจากนี ้ ประธานขอให้วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการจัดประชุมเชิงวิชาการ 
ซึ่งผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    แจ้งว่า วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎร์ธานี  และหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี   จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีช้ันสูงต้นทุนตํ่า (The International 
Workshop on Teaching Science & Mathematic using Low Cost High Tech Materials ; ICASE)”  ในระหว่างวันที ่
13-15 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีสําคัญในการ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา  จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่น ๆ ที่มคีวามสนใจในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
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ซึ่งในการประชุมฯ มีการนําเสนอภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร์ และภาคปฏิบัติ   จงึขอเชิญชวนทุกวิทยาเขตเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว   ประธานแจ้งว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึง่ที่สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สอนให้นักศึกษา
เรียนสนุกได้ และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning    
 

               3.3  บทบาทของวิทยาเขตปัตตานีต่อการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   แจ้งว่า ปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งรัฐบาลพยายามหาแนวทางแก้ไขตลอดมา แต่ยัง
ปรากฏความไม่สงบและความรุนแรงให้เห็นอยู่จวบจนปัจจุบัน   วิทยาเขตปัตตานีได้กําหนดทิศทางการพัฒนา         
ที่สนับสนุนสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามจังหวดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมของแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 (ยุทธศาสตร์ร่วม 29 ข้อ) 
โดยวางแนวการพัฒนาในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่เป็นธงนํา 2 มิติ คือ ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในเขตพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งที่วิทยาเขตปัตตานี
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

      1. การพัฒนาเยาวชนไปสู่อุดมศึกษามากขึ้น   โดยเฉพาะการเปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
พยาบาล สาธารณสุข  ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 

      2. การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะโครงการพัฒนาครู 
      3. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการมี 

ส่วนร่วมเจรจากับกลุ่มบีอาร์เอ็น 
      4. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่  หมู่บ้านต้นแบบชาวประมงพื้นบ้าน   

หน่วยวิเคราะห์และพัฒนาผลผลิต OTOP ของชาวบ้าน เป็นต้น 
      5. การสร้างความเข้าใจบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้แก่นักวิชาการอิสลามศึกษา 

ต่างชาติ ผ่านการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติ ที่จัดทุก 2 ปี     
      6. สร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่รัฐบาล 
      7. การวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

และกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี   
      8. จัดต้ังหน่วยงาน คณะทํางาน เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือในอันที่จะผลักดันให้เกิดสันติสุข 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศูนย์ประสานงาน
วิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต) จังหวัดปัตตานี  
ประสานงานกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  ซึ่งทํางานในรูปแบบโครงข่ายที่เน้นการสร้างและเป็น “พ้ืนที่กลาง”    
ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งที่รุนแรงอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
              ที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 
พิจารณาแล้ว ให้ข้อเสนอแนะว่า  

           1. ปัญหาภาคใต้สะท้อนปัญหาของประเทศไทยทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาอะไร แสดงว่าความรู้เก่า   
ไม่ตอบโจทย์ ทุกมหาวิทยาลัยยังไม่ได้คิดแก้ปัญหาสังคมด้วยสิ่งที่มหาวิทยาลัยมี จําเป็นต้องพิจารณาพลังและ
ศักยภาพที่มีด้านบุคลากร ผลงานวิจัยเชิงลกึ ต้องผลิตความรู้ สร้างนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ   

           2. มหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น 
ไม่ได้สร้างองค์ความรู้เป็นอํานาจอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเว้น งานของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี   เป็นองค์ความรู้ซึ่งเป็นเพียงมิติเดียวของความขัดแย้ง ต้องสร้าง
ความรู้เพื่อเข้าใจความขัดแย้ง  เช่น   มลายูเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ หรือเป็นปฏิปักษ์กับความทันสมัย (รัฐไทยเป็นตัวแทน 
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ความทันสมัยมากว่า 100 ปี )  เรายังศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาของมุสลิมในภาคใต้ไม่ เพียงพอ             
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้มีเฉพาะภาคใต้ แต่ภาคใต้มีความแตกต่างของศาสนาเป็นปัจจัยหลัก  ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงวัฒนธรรม หมายถึงกําลังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ  ทําอย่างไรผู้มีบทบาท
ทางเศรษฐกิจต่างกันจึงอยู่ร่วมกันได้  

            ที่ประชุมรับทราบ  และประธานแจ้งว่า วิทยาเขตปัตตานีให้ความสําคัญและทุ่มเทกับการแก้ปัญหา
สามจังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยที่ทุกวิทยาเขตต้องช่วยกัน มิใช่
เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีที่ต้องดูแล เนื่องจากนักศึกษาของ ม.อ. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้ทุกวิทยาเขตคิดเรื่องนี้ด้วย  
 
วาระที่ 4   เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
         4.1  แนวทางการเสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขต (กรณีปรบัปรุงหลักสูตร 
ไม่เกินร้อยละ 25 และไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) 
                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปิด ปิด ปรับปรุง ยุบรวมหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรีนัน้   เนื่องจากแต่ละสภาวิทยาเขต
กําหนดการประชุมประมาณ 3 เดือน/ครั้ง  ทําให้ในบางครัง้อาจไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน   
เพื่อให้วิทยาเขตสามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาในการจัดการเรยีนการสอน  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอแนวทางในการ
เสนอเรื่องหลักสูตร/รายวิชาเพื่อพจิารณาในสภาวิทยาเขต   และเพื่อให้เปน็แนวทางในการดําเนินการสําหรับทกุวิทยาเขต   
โดยแนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว 
ประชุมครั้งที่ 27(2/2557)  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และได้แจ้งมติดังกล่าวให้ทุกวิทยาเขตรับทราบแล้ว ดังนี้ 
                           1. เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชาที่ไม่ต้องเสนอสภาวิทยาเขตพิจารณา  แต่ให้พิจารณา/รับทราบ 
ให้แล้วเสร็จในคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต ดังนี้ 

   - การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
   - การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

      - การแก้ไขหลักสูตรกรณพิีมพ์ผิด 
   - การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
   - การเทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (พิจารณา) 

         2. เรื่องที่ต้องเสนอเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขต ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน อาจเสนอโดยวาระเวียน 
ทั้งนี้ ให้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากสภาวิทยาเขตก่อน    
                3. กรณีดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
และนําเสนอสภาวิทยาเขตเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ    ให้นําข้อเสนอแนะนั้นเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เพื่อทราบด้วย 
                ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตได้นําเสนอแนวทางขั้นตอนข้างต้นต่อที่ประชมุสภาวิทยาเขตภูเก็ต   ในคราวประชมุ
ครั้งที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และที่ประชุมเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กรณีปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 
ร้อยละ 25  และไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร   ให้จัดทําเป็นวาระเพื่อขอมติเวียนได้ (ปรับปรุงหลักสูตรแบบย่อย) 
ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ตจงึเสนอมายังมหาวิทยาลยัเพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร ์   เพือ่พิจารณาการเพิ่มประเดน็ตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขตภูเก็ต  เป็นแนวทางขั้นตอนในการเสนอเรือ่ง
หลักสูตร/รายวิชาเพื่อพิจารณาในสภาวิทยาเขต เพิ่มอีกหนึ่งประเด็น  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
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                      มติที่ประชุม    มีความเห็นดังนี้ 
                       1.  การเสนอหลักสูตรกรณปีรับปรุงหลักสตูรไม่เกนิร้อยละ 25  และไมก่ระทบโครงสรา้งหลักสูตร  เปน็
วาระเวียนในทีป่ระชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต  สามารถจัดเป็นวาระเวียนตามทีส่ภาวิทยาเขตภูเก็ตเห็นชอบ  
                       2.  สําหรับวิทยาเขตอื่นใหข้ึ้นอยู่กับการพจิารณาของแตล่ะสภาวิทยาเขต  

      

         4.2 แนวทางการร่วมมือกับวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดหลักสูตร Diploma Program in Arts  
and Sciences (International Program) 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่า ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 
4(2/2557) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เสนอแนวทางการร่วมมือกับวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดหลักสูตร 
Diploma Program in Arts and Sciences  (International Program) ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน (AICAS) โดยเป็นหลักสูตร 2 ปี และสามารถต่อยอดศกึษาต่อในหลักสูตรระดับปรญิญา
ตรีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าหลกัสูตรนี้เป็นนักศึกษาที่เก่งและมีคุณภาพ  ซึ่งในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ทั้ง 5 วิทยาเขต มีหลักสูตรนานาชาติที่จะสามารถพิจารณารองรับนักศึกษาจากหลักสูตร
ข้างต้นให้ศึกษาต่อยอดได้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้พิจารณาแนวทางดังกล่าว  โดยใหข้อความ
ร่วมมือจากทุกวิทยาเขตช่วยพัฒนา/ปรบัปรงุ หลักสูตรเพือ่ให้ยืดหยุ่นพอที่จะรองรับหลักสูตรนี้   โดยเสนอผ่านคณะ 
กรรมการวิชาการของแต่ละวิทยาเขตต่อไป  รวมทั้งให้มกีารสํารวจหลักสูตรนานาชาติของทุกวิทยาเขต ว่ามีหลักสูตร
ใดบ้างที่สามารถรองรับหลักสูตรนี้ได้ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ก่อนในระยะแรก วิทยาเขตภูเก็ต  จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เพื่อพิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

          มติที่ประชุม  เพื่อให้นักศกึษาที่เข้าศึกษาในหลกัสูตร  Diploma Program in Arts and Sciences   
(International Program)  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งใน
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติได้  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
                       1.  ให้วิทยาเขตภูเก็ตจัดสง่รายละเอียดของหลักสูตร Diploma Program in Arts and Sciences   
(International Program) ให้กองบริการการศึกษาเพื่อเปน็ข้อมลูประกอบการพิจารณาของคณะ/วิทยาเขต 
                       2.  ให้ฝา่ยวิชาการสํารวจข้อมูลหลกัสูตรของคณะ/วิทยาเขตทีส่ามารถรองรับนักศึกษาดังกล่าวได้ โดย
ให้แจ้งรายละเอียดช่ือหลักสูตร จํานวนที่สามารถรับได้ และ/หรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ในการรับ  และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อรวบรวมแจง้วิทยาเขตภูเก็ตต่อไป 
 

         4.3  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเขม้แข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
และวาระที่ 4.5 ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน 5 สาขาวิชา ที่จะเข้าสู่ AEC 
                     มหาวิทยาลัยจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะ 
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 54  ซึ่งได้จัดทดสอบเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2557  มีนักศกึษาจากทุกคณะ/ 
วิทยาเขตเข้ารับการทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 6,575 คน  จากนักศึกษาทัง้หมด 7,278 คน คิดเป็นร้อยละ 90.34%   
มหาวทิยาลยัโดยคณะศลิปศาสตร์ได้จัดทําสรุปผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ช้ันปีที่ 3 รหัส 54  และ  
รายงานผลการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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    - เกณฑก์ารทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ผ่านต้ังแต่ 50 
คะแนน ขึ้นไป ตามระดับคะแนน 7 ระดับ โดยมีองค์ประกอบของข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วน คือ Listening 20 
คะแนน Vocabulary  15 คะแนน  Structure and Usage  35 คะแนน  Reading  30 คะแนน  รวม 100 คะแนน              
                       -  จํานวนนักศกึษาที่ได้คะแนนแต่ละระดับแยกตามวิทยาเขต       โดยวิทยาเขตหาดใหญ่นักศึกษา  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.97 ได้คะแนนในระดับ 2   วิทยาเขตปัตตานีนักศึกษาส่วนใหญ่รอ้ยละ 57.05 ได้คะแนนในระดบั 1  
วิทยาเขตภูเก็ตนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 30.81 ได้คะแนนในระดับ 2    วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
41.02 ได้คะแนนในระดับ 2 และระดับ 1   และวิทยาเขตตรังนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 50.19 ได้คะแนนในระดับ 2   
                       -  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์แยกตามวิทยาเขต   โดยวิทยาเขต
หาดใหญ่นักศกึษาสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 72.51%   วิทยาเขตภูเก็ตนักศึกษาสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 69.95%    
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนักศึกษาสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 93.75%   วิทยาเขตปัตตานีนักศึกษาสอบไม่ผ่านคิดเป็น
ร้อยละ 95.98%   และวิทยาเขตตรังนักศึกษาสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 98.48%    
                      -  สรุปเปรียบเทียบทักษะ 4 ทักษะของทุกวิทยาเขต  โดยทักษะที่นักศกึษาจากทุกวิทยาเขตสอบ
ไม่ผ่านมากที่สดุ คือ ทักษะ Reading  และ Structure and Usage  
                       นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจํานวนนักศกึษาที่ได้คะแนนทักษะการฟัง คะแนนคําศัพท์ คะแนนทักษะ
ไวยากรณ ์ คะแนนทักษะการอ่าน  แยกตามวิทยาเขต     ข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนแต่ละระดบัแยกตามคณะ    
ข้อมูลจํานวนนกัศึกษาที่ได้คะแนนทักษะการฟัง   คะแนนคําศัพท ์   คะแนนทักษะไวยากรณ ์  คะแนนทักษะการอ่าน  
แยกตามคณะ     รวมทั้งการรายงานปัญหาในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งเปน็ปัญหาที่รายงานโดยงานหลักสูตร
และพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา  ศูนย์คอมพวิเตอร์  และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ชิระมณี (ผูร้ับผิดชอบ   
ในการนําเสนอผลการสอบ) และข้อเสนอแนะ 
           หลังจากที่ประชุมรับทราบข้อมูลข้างต้นแล้ว  ประธานขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์
แจ้งเกี่ยวกับผลการวิจัยความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน 5 สาขาวิชา   ที่จะเข้าสู่ AEC  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา    รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้งว่า ข้อมูลที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน 5 สาขาวิชา ที่จะเข้าสู่ AEC  กลุ่ม-
ตัวอย่างครั้งนีม้ีจํานวน 50 คน  ได้แก่   สาขาแพทยศาสตร ์ 10 คน   สาขาทันตแพทยศาสตร ์ 4 คน  สาขาพยาบาล-
ศาสตร์ 10 คน  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 20 คน  สาขาบัญชี 6 คน   โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คอื แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ตอน  ตอนทีห่นึ่งเป็นการสนทนาในเรื่องทั่วไป  ตอนทีส่อง
เป็นการบรรยายภาพ และตอนที่ 3 เป็นการแสดงความคดิเห็นต่อประเด็นเรื่องนักศึกษาจะทําอะไรหลังจบการศึกษา 
จะเรียนต่อหรือจะทํางาน เพราะเหตุใด  ให้ยกเหตุผลประกอบการให้คะแนน  ประเมินตามการใหร้ะดับคะแนนของ
ข้อสอบมาตรฐาน TOEIC   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งความสามารถการพูดภาษาอังกฤษออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ดีเยี่ยม  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง ดังนี้    ระดับดีเยี่ยม  นักศึกษาได้คะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ ในระดับ
สูงสุดทั้งสามตอนของแบบทดสอบ     ระดับดี  นักศกึษาได้คะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษสูงสดุในสองตอนแรก
แต่ไม่ได้คะแนนสูงสุดในตอนที่สามของแบบทดสอบ  ระดับพอใช ้ นักศกึษาได้คะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ 
ทั้งสามตอนอยูใ่นระดับกลาง ๆ ไม่มีตอนใดได้คะแนนสูงสุดและตํ่าสุด    ระดับที่ต้องปรับปรุง นกัศึกษาได้คะแนน     
การทดสอบการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 0-1 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   
การประชุม ดังนี้    ร้อยละ 12  ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ร้อยละ 14 อยูใ่นระดับดี  ร้อยละ 40 อยู่ในระดับพอใช้  และร้อยละ 34 อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และเมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา พบว่า ร้อยละของนักศึกษาแต่ละ 
สาขาวิชาที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม คือ สาขาแพทยศาสตร์ร้อยละ 50 สาขาทันตแพทย- 
ศาสตร์ร้อยละ 50   สาขาวิศวกรรมศาสตรร์้อยละ 5   สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาบัญชีไม่มีระดับดีเยี่ยม 
 

                         นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้  
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งว่า นักศึกษามีกิจกรรม
มาก ไม่มีเวลาว่าง คณะกําหนดให้วันพุธช่วงบ่ายเป็นวันว่างสําหรับจัดกิจกรรม/พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
                          รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี  เสนอว่าใหล้ดจํานวนหน่วยกิต 
ของแตล่ะหลักสูตรใหล้ดลง เพื่อให้นักศึกษามีเวลามากขึ้นในการทําและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ   ส่วนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมากขึน้ 
               รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  มีความเห็นว่า นักศึกษาจําเป็นต้องพัฒนา
หลายด้านไปด้วยกัน  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  แล้วเพิ่มความเขม้ข้นขึน้ 
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ แจง้ว่า คณะฯ รับผิดชอบวิชาศึกษา
ทั่วไปที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  มีอาจารย์กลุม่หนึ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning  มีการพัฒนาอาจารย์หลาย
ด้าน  มีการปรบัวิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม   ซึ่งประธานแจ้งว่า ต้องการให้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษจากคณะต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะเป็นประโยชน์มาก 
                             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  เสนอวา่ รูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา 100 ช่ัวโมง  
ให้มีกิจกรรมบางส่วนที่เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ    และในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เน้นกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลายรูปแบบ 
 

                             มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบข้อมูลข้างต้น  โดยมีความเห็นดังนี้ 
                          1.  ใหทุ้กคณะ/วิทยาเขตนําข้อมูลผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศกึษาตามนโยบาย
พัฒนาความเขม้แข็งด้านทกัษะภาษาอังกฤษ  และผลการวจิัยฯ ไปคิด วิเคราะห์  เพื่อหาวิธีการ/แนวทาง/นโยบาย 
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาตามศักยภาพ 
                          2.  มหาวิทยาลัยจะคิดวิธีการในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกด้าน 
โดยหารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ 
                          3.  มหาวิทยาลัยมีแนวคิดเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (exit exam)     
โดยจะโยงกับโปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษา (Tell me More) และให้มีความน่าเชื่อถือ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 
                     4. ขอความร่วมมือคณะใหใ้ช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น   เช่น   สื่อ     
การมอบหมายงานเป็นภาษาอังกฤษให้นักศกึษา    
  

                4.4  การรายงานการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.7 
                      ฝ่ายวิชาการเสนอรายงานการจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 ระดับปริญญาตรี ให้ที่ประชุมคณบดีในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
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