
            วาระที่ 2 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 31(2/2558) 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศกึษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  อรุณวิสทุธ์ิ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
11. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์        กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
14.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
16. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์                                         กรรมการ   
  ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์   
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17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                          กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
18. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
  อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
     ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  กูใหญ ่
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     อาจารย์จนิดา  สวัสด์ิทวี 
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
     วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ 
23. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
     อาจารย์นภชา  ประภาวดี 
24. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ      
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ  
     ดร.วิชชุตา  มาชู     
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ   
     ดร.อุไรวรรณ  วีระพันธ์ 
26.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
  ดร.นิพัฒน์  โพธ์ิวิจิตร  
27. รองคณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง   กรรมการ 
     ดร.ศิราภรณ์  ศรสีุวรรณ 
28. รองคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง   กรรมการ 
     อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู 
29. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ  
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต (รักษาการ) 
30. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
31.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
32. นางสาวราตรี  ถานะสุวรรณ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง   โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต วิทยาเขตภูเก็ต 
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
3. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
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4. หัวหน้างานรับนักศึกษา   กองทะเบียนและประมวลผล 
5. หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
6. นางสาวดลณพร  ชาติพันธ์ุ    กองทะเบียนและประมวลผล 
7. นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน์    กองทะเบียนและประมวลผล 
8. นายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 
9. นางสาวปริศนา  ชัยดวง   กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
10 นางสาวซาฟีนี  ลาเต๊ะ   กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
11. นางอมรรัตน์  ปานขาว   วิทยาเขตภูเก็ต 
12. นางสาวสธิุตา  ทัศนภาณุ   วิทยาเขตภูเก็ต 
13. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ์   วิทยาเขตตรัง 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์        กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์          กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ    
7. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ  
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
12. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.35 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และแจ้งว่าวันน้ีเป็นการประชุมครั้งแรกของปีน้ี ขอทบทวนบทบาท
ของที่ประชุมคณะกรรมการชุดน้ีซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่ องค์ประชุมเป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยที่ดูแลงาน 
วิชาการของทุกวิทยาเขต และผู้บริหารระดับคณะที่ดูแลงานวิชาการของทุกคณะ/วิทยาเขต  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
กําหนดนโยบายเชิงวิชาการในภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัย  จึงต้องร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  หลังจากน้ันเมื่อเป็น  
มติที่ประชุมแลว้  ทุกวิทยาเขตจะนําไปดําเนินการและปฏิบัติตามมติของทีป่ระชุมน้ี    ดังน้ัน  จึงขอความร่วมมือ
ทุกวิทยาเขตนํามติที่เกิดจากที่ประชุมน้ีไปปฏิบัติในระดับวิทยาเขตเพ่ือเป็นภาพเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัย  
จากน้ัน ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม  ดังน้ี           
 
วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             1.1 การแต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วาระที่สอง 
                  ประธานแจ้งว่า  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 364 (2/2558) เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2558  มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ  ลิม่สกุล  
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ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558  ซึ่งดํารงตําแหน่งวาระที่สอง  
จึงขอแสดงความยินดีไว้ ณ ทีน้ี่ด้วย   
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

              1.2  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการให้ขับเคล่ือนภาษาอังกฤษอย่างจริงจงั   
                  ประธานแจ้งว่า   ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 364(2/2558)  เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2558  เห็นชอบในหลักการร่างโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศกึษาอย่างเข้มแข็ง    เพ่ือให้นักศึกษามคีวามสามารถ
และมีพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ได้อย่างถูกต้องในระดับดี  
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเหมือนกับภาษาไทย  โดยประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนมีดังนี้ 
                   1. พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร   กําหนดให้ทกุรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  
(Active Learning) เพ่ือฝึกทักษะที่หลากหลายให้แก่นักศกึษา และให้ทุกรายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของเน้ือหารายวิชา)    ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดให้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและ
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเป็นภาระงานของอาจารย์     
                 2. พัฒนาอาจารย์  ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                    3. พัฒนานักศกึษา   โดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า  กําหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามศักยภาพของนักศึกษา   ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้าด้วยโปรแกรม 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มหาวิทยาลยัจัดหา  จัดคอรส์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ฝึกทกัษะจากกิจกรรม   
การเรียนการสอนในช้ันเรียน/นอกช้ันเรียน  กําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่าของนักศึกษา 
ม.อ. ที่ต้องผ่านก่อนจบ โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 59  และพัฒนานักศึกษาที่สอบไมผ่่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยจัดโปรแกรม/คอร์สภาษาอังกฤษเสริม สําหรบักลุ่มที่มผีลการสอบในระดับตํ่าจะวัดโดยใช้เกณฑ์ผ่าน
จากพัฒนาการของนักศกึษา  ให้ทนุสนับสนุนแก่นักศึกษาเพ่ือศึกษา/หาประสบการณ ์ณ ต่างประเทศ  สร้างแรง-
บันดาลใจให้แก่นักศึกษา เช่น  ใหร้างวัล  ให้ทุนระยะสั้นไปเรียนที่ต่างประเทศ  
         4. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม   โดยพัฒนาด้านโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้าง
ทางกายภาพ เช่น ปรับภูมทิศัน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศและสิง่อํานวยความสะดวกให้มีความเป็นสากล  
อาทิ ป้ายเป็นภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วย    
 

                   ที่ประชุมรับทราบ             
 
วาระที่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน  
              2.1 พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ครั้งที ่
29(4/2557)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557     
                    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    โดยให้แก้ไขดังน้ี 
                      - หน้า 5  คําว่า  “สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิส์”  แก้เป็น  “สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส”์     
               - หน้า 7 วาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 4 คําว่า “สามจังหวดชายแดนใต้” แก้เป็น “สามจังหวัดชายแดนใต้” 
                    - หน้า 9-10 วาระที่ 4.3  ตัดเคร่ืองหมาย “%” หลังจํานวนร้อยละ  ออก 
                  - หน้า 10 แก้ช่ือ “รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ชิระมณี” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  
ชิระมณี”    
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             2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   ครั้งที ่
30(1/2558)  โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558   
                

                    ที่ประชุมรับทราบ   
               

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์    
พ.ศ. 2557   
                   ที่ประชุมรับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา       
ทันตแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 223 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกลา่วได้จาก 
www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

             3.2 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต  
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  แจ้งว่า ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5(3/2557)  เมื่อวันศุกร์ที่  31 ตุลาคม 2557   ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสตูร/รายวิชา 
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
        ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย/ข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ 
       สภาวิทยาเขตภูเก็ตกําหนดให้การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร  
ต้องมีรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่ารายช่ือกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน และให้คณบดีหรือรองคณบดี  
ที่ดูแลงานด้านวิชาการ เป็นรองประธาน หากคณะวิชาต้องการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม ใหค้ณะวิชาดําเนินการ
แต่งต้ังเป็นการภายในอีกชุดหน่ึง และในการขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้รูปแบบ
เป็น Standing Committee  โดยให้ใช้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งจะเปลีย่นแปลงได้ต่อเมื่อคณะกรรมการท่านใดท่านหน่ึงประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการในชุด
ดังกล่าว  
        อนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร/ปรญิญาตรี/โท 
       ระดับประกาศนียบัตร 
        รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติ
อันดามัน (AICAS) โดยปรับแผนการศึกษาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  เรียบร้อยแล้ว   
           ระดับปริญญาตร ี  
        1. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Bachelor of Science 
Program in Software Engineering) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
        2. อนุมติัหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Science 
Program in Electronic Business) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
        3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต จากเดิม “สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันตก: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......)”  เป็น  “สาขาวิชายุโรปศึกษา:   
 



 6 
 

อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......)” ในแผนฯ 11 ของคณะวิเทศศึกษา  และอนุมัติ
หลักสูตรดังกลา่ว โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
       4. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จากเดิม “สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
(หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ....) (Bachelor of Science in Engineering Management)”  เป็น   
“สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ....)  (Bachelor of Science in 
Engineering Systems Management)”  และเห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรในแผนฯ 11 ของวิทยาลัยศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน  และอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
       5. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ  และรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
         6. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน และสาขาวิชาวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา   
       7. ให้ความเห็นชอบการผ่อนผนัเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีของคณะวิเทศศึกษา 
โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
      ระดับปริญญาโท 
      1. ใหค้วามเห็นชอบการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะการบริการและการท่อง- 
เที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต  ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ในแผนฯ 11  โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
       2. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science 
Program in Information Technology)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
       3. ให้ความเห็นชอบแนวคิดในการเปิดสาขาวิชา  Master of Research and Master of Science  
(Natural Disaster Management) (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ....) ในแผนฯ 11 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) และเสนอแนะการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
       อนุมัติรายวิชาระดับปรญิญาตร/ีโท  
      อนุมัติเปิดรายวิชาระดับปริญญาตรี  จาํนวน 6 รายวิชา  
 

                 ที่ประชุมรับทราบ   และประธานมีความเห็นเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสตูรของวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตว่า ต้องมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด และขอความร่วมมือทุกวิทยาเขตให้ความสําคัญด้วย นอกจากน้ี  
มีความเห็นเก่ียวกับการให้ความเห็นชอบแนวคิดในการเปิดสาขาวิชา  Master of Research and Master of 
Science (Natural Disaster Management) (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ....) ในประเด็นช่ือสาขา 
วิชาว่า ตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา ของ สกอ. ไมม่ีช่ือปริญญาน้ี   แต่อย่างไรก็ตาม  ขอขอบคณุวิทยาเขต
ภูเก็ตที่รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตในการประชุมครั้งน้ี 
   

             3.3 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาํปี พ.ศ. 2557 
          ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา แจ้งว่า ปี พ.ศ. 2557  กองบรกิารการศึกษาจัดประชุมสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ จํานวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3(1/2557) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 8 เมษายน  
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2557 ครั้งที่ 5(3/2557)  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ครั้งที่ 6(4/2557)  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557   และมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ที่จะเป็นฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ภาคใต้  1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  
ซึ่งที่ประชุมใหข้้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  และพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ยน- 
แปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (วาระนโยบายทางวิชาการ) 
                   การประชุมครั้งที่ 3(1/2557)  มี 1 เรื่อง คือ Mapping หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน
และอนาคต  เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย    
      การประชุมคร้ังที่ 4(2/2557)  มี 1 เรื่อง คือ ยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัยของ
วิทยาเขตหาดใหญ่  เสนอโดย รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
     การประชุมครั้งที่ 5(3/2557)  มีดังน้ี 
                     1. ความก้าวหน้าการดําเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning  เสนอโดย 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ซึ่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active 
learning  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามการศกึษาในศตวรรษที ่21    
    2. ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning  
                          - ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและการประยุกต์ใช้โปรแกรม ClassStart  ในรายวิชา 525-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม                   
                      - ดร.ธเนศ ปานรัตน์  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   นําเสนอการจัดการเรียน
การสอนแบบ flipped classroom   
  3. การดําเนินการของ University Business Incubators : UBI  เสนอโดย  ผู้อํานวยการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ  ซึ่งเป็นการนําเสนอการดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   
     การประชุมครั้งที่ 6(4/2557)  ม ี2 เรื่อง  
                   1. การบริหารจัดการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร   เสนอโดย 
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
  2. การบริหารจัดการงานพัฒนาระบบ ICT เพ่ืออภิวัฒน์การเรียนรู้ของประเทศไทย  เสนอโดย 
ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์   ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการความรู้และการเรียนรู ้ คณะวิทยาการจัดการ   
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ในการประชุมร่วมกับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย) 
    การประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับบทบาท
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ ทีจ่ะเป็นฐานทางวิชาการท่ีเข้มแขง็ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่
ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  ซึ่งทีป่ระชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะหลายประเด็น  
  การให้ความเห็นชอบหลักสตูรระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. … คณะการแพทย์แผนไทย 
   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555     
คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตของสกอ. 
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.... 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร์ 
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  5. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัว หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ... คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การอนุมัติหลกัสูตร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 10 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ 
    2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร ์
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 คณะวิทยาศาสตร์ (ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสกอ.) 
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชาทันตกรรม
บูรณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน  หลกัสูตร
ใหม ่พ.ศ… คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ... คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัว หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 8. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะวิทยาการ-
จัดการ 
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร ์
    10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ 
    ระดับปริญญาตรี  จํานวน 4 หลักสูตร 
    1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...      
คณะเภสัชศาสตร์ 
    2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...   
คณะเภสัชศาสตร์ 
    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. ... คณะแพทยศาสตร์ 
    4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  การอนุมัติรายวิชา 

 เปิดรายวิชา  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 รายวิชา  ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 รายวิชา  
 ปรับปรุงรายวิชา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 1 รายวิชา ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา 

 การอนุมัติการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร      
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 16 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554  คณะวิทยาการ-
จัดการ 
  4. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 คณะแพทยศาสตร์   
 8. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สถาบันพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
  10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
  13. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  14. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555            
คณะวิทยาศาสตร์ 
  15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 ระดับปริญญาตรี จํานวน 18 หลักสูตร 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 คณะเภสัช-
ศาสตร์ 
   3.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 คณะเภสัชศาสตร์ 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์ 
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  5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช-
ชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
  7. หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์   
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
ศิลปศาสตร ์
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 คณะวิทยาศาสตร์ 
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ 
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554       
คณะวิทยาศาสตร์ 
  15. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554        
คณะศิลปศาสตร์ 
  16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 คณะนิติศาสตร์ 
  18. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 
             3.4  รายงานการจัดทํา มคอ.3–มคอ.6  ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 
                    ประธานแจ้งว่า การจัดทํารายงาน มคอ.3 - มคอ.6 รวมทัง้ มคอ.7  ทีผ่่านมา คณะ/วิทยาเขตยังส่ง
ไม่ครบทกุรายวิชา/หลักสูตรและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาทีกํ่าหนด  ซึ่งในปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  กําหนดเกณฑ์การประเมินในระดับปริญญาตรี ไว้ 4 ข้อ จาก 12 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 
11 และข้อ 12  โดยเกณฑ์ข้อ 12 กําหนดให้ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว)  ซึ่งการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี TQF ทั้ง 5 ตัวน้ัน       
มีประเด็นหน่ึงที่ต้องดําเนินการ คือ จัดทํา มคอ.3-มคอ.7 ใหค้รบทุกรายวิชา/หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด   
และหากไม่เป็นไปตามตัวบ่งช้ีดังกล่าวจะทําให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ซึ่งจะส่งผลต่อคณะและ 



 11 
 

มหาวิทยาลัยด้วย จึงขอความร่วมมอืผูบ้ริหารของคณะ/วิทยาเขตช่วยดูแล/ขับเคลือ่นเชิงนโยบาย/หาวิธีการ/  
กลยุทธ์และร่วมกันแก้ปัญหา เพ่ือให้อาจารย์/หลกัสูตรจัดทํา มคอ.3-มคอ.7 ครบทุกรายวิชา/หลกัสูตรตามกรอบ
เวลาที่กําหนด   หากไม่จัดทาํ ให้หามาตรการลงโทษ  และขอขอบคุณวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรัง
ที่จัดทําครบทกุรายวิชา/ทุกหลักสูตร  
 

วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ     
              4.1 การแก้ปัญหารับจ้างทําการบ้านผ่าน Web site    
                   กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รายงานข้อมูลและข้อเสนอ 
แนะหรือวิธีการดําเนินการ กรณีการรับจ้างทําการบ้านผ่าน web site ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีบัญชามอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   แจ้งขอ้เสนอแนะ มาตรการหรือวิธีการป้องกัน
ผลกระทบจากกรณีดังกล่าวมายังสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเพ่ือกําชับให้ผู้บริหารและผูท้ี่ทําหน้าที่สอน ให้ดูแล 
ควบคุมและตรวจสอบ การทาํการบ้านหรือรายงานให้อยู่ในความเหมาะสม  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้อง 
ประชาชน ผู้ปกครอง ทราบถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ จากการกระทําดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงเสนอ        
ที่ประชุมคณะกรรมการรวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็น ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

           มติที่ประชุม  ขอความร่วมมือให้ผูบ้ริหารและอาจารย์ผูส้อนกําชับ/ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 
การทําการบ้านหรือรายงานของนักศึกษาให้อยู่ในความเหมาะสม  ซึ่งอาจารย์จะทราบความสามารถของนักศึกษา
อยู่แล้ว 
 

                4.2 การปรับเปล่ียนรูปแบบการวัดและประเมินผลในรายวิชา 937-191 Computer and 
Information Technology วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเสนอขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 937-191 Computer and Information Technology   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โดยจะดําเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายวิชา   หากนักศึกษาสอบผ่านจะให้เกรด 
โดยไม่ต้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของนักศึกษาและลดภาระงานสอนของอาจารย์   ฝ่ายวิชาการ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  

             มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเหน็ว่า เน่ืองจากรายวิชา 937-191 Computer 
and Information Technology  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย  ซึ่งหากให้
นักศึกษาทดสอบและเมื่อสอบผ่านจะให้เกรดโดยไม่ต้องเรียนน้ัน อาจทาํให้ไม่บรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรายวิชาน้ี  2 แนวทาง ดังน้ี 
            1. ดําเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายวิชา   สําหรบันักศกึษา  
ที่สอบผ่าน  ไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ีแต่ให้จัดกิจกรรมอ่ืนเสริมเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
ที่กําหนดไว้   
หรือ 
                      2.  ดําเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายวิชา  สําหรับนักศึกษา  
ที่สอบผ่าน  กําหนดให้ไปศึกษารายวิชาอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
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              4.3  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25.. 
                    กองทะเบียนและประมวลผลเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25.. เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พิจารณา ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
         มติที่ประชุม มมีติเห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว โดยให้รบัความเห็นและขอ้เสนอแนะดังต่อไปนี้
ไปดําเนินการ 
                      1. ข้อ 5 การรับนักศึกษา   
                        1) ข้อ 5.1  คําว่า  “สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย”  แก้เป็น   “องค์กรหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบ”  
              2) ขอ้ 5.4 ข้อความ  “ให้เป็นไปตามประกาศผู้ร่วมเรียนน้ัน ๆ”  แก้เป็น  “ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  และประกาศผู้ร่วมเรียนน้ัน ๆ”   
                      2. ข้อ 9 ระบบการศึกษา  
                          1) ข้อ 9.3.4  สหกิจศึกษา  ระบุข้อความให้สอดคล้องกับการจัดสหกิจศึกษา   โดยหารือกับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
                    3. ข้อ 11 การวัดและประเมินผล  
                          1) ข้อ 11.10 การทจุรติในการวัดผล  ในการระบุข้อความ ขอให้กองทะเบียนและประมวลผล
หารือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา 
                      2) ใหท้บทวนระเบียบเดิม  ข้อ 11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของ
หน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน   และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน 
D+  D หรือ E มากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม และให้นําหารือในที่ประชุมคณบดี  โดยกองทะเบียนและประมวลผลรวบรวมข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษา
ได้ระดับขั้น E เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                    4. ข้อ 17 การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา   
                        1) ข้อ 17.2.5  คําว่า “เว้นแต่กรณี”  แก้เป็น  “รวมทั้งกรณี” 
                    5. ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                       1) ให้รวบข้อ 20.1 ลาออก และข้อ 20.3 ตาย ไว้ด้วยกัน  คือ “ข้อ 20.1 ลาออกหรือตาย” 
และปรับลําดับข้อใหม่  
 
               4.4 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                    มหาวิทยาลยัมีนโยบายทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศ 
ไทยได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยได้ระดมความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา-
ทั่วไปและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือทบทวน/ปรับปรงุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม ่ และฝ่าย- 
วิชาการได้นําผลการระดมความเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
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                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ชุดใหม่  และให้คณะ/วิทยาเขตนําไปกําหนดไว้ในหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป  ดังน้ี 
                      มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่   
          ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) มีวินัย  ซื่อสตัย์  สุจริต  สํานึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน เคารพในสิทธิและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 2) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง  
 ด้านความรู้ 

 1) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 
 2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง   
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
 2) สามารถสืบค้นและประเมนิข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 4) สามารถนําความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
 1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ทํางานกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตาม 
 2) มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 3) มีความคิดรเิริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์  สามารถวิเคราะห์และเลอืกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน 
 3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร 
                
วาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ     
              5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจําปี 2558  

        ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ประจําปี 2558   โดยเปลี่ยนจากกําหนดเดิมซึ่งประชุมเดือนละครั้งในวันพุธสัปดาหแ์รกของเดือน  เป็นกําหนด 
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ประชุมสองเดือน/ครั้ง  ในวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 215 สํานักงานอธิการบดี   
เน่ืองจากท่านอธิการบดีได้รับเลือกเป็น สนช. ทําให้ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุม ค.บ.ม. ต้องเลื่อนการประชุม  
จากเดิมประชุมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน เป็นประชุมทุกวันอังคารและวันพุธสัปดาห์แรก
ของเดือน ซึ่งตรงกับวันประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   ประกอบกับการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์กําหนดประชุมทุกเดือน  ซึ่งบางเดือนมีวาระการประชุมน้อย  
ทําให้ต้องแจ้งงดการประชุม  โดยในปี 2558 ได้กําหนดการประชุม ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังน้ี   
                       ครั้งที่  30(1/2558) วันพุธที่ 14 มกราคม  2558 
                               (งดประชุม  แต่ใช้วาระเวียนกําหนดวันที่ 20 มกราคม 2558) 

ครั้งที่  31(2/2558)   วันพุธที ่ 18  มีนาคม 2558 *  
ครั้งที่  32(3/2558) วันพุธที ่ 20    พฤษภาคม 2558 * 
ครั้งที่  33(4/2558) วันพุธที ่   8  กรกฎาคม 2558 
ครั้งที่  34(5/2558) วันพุธที ่  9 กันยายน 2558 
ครั้งที่  35(6/2558) วันพุธที ่  11        พฤศจิกายน 2558 

 

                    หมายเหตุ : * กําหนดประชุมสัปดาห์ที่สามของเดือน  เนื่องจากวันพธุที่ 11 มีนาคม 2558  และ 
                                         วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันประชุม คบม. ซึ่งเล่ือนมาจากสัปดาห์ที่สอง  
                                         ของเดือน 
 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
ประจําปี 2558  ตามท่ีเสนอ   
 

              5.2 ประชาสัมพันธ์ระบบการโอนย้ายหน่วยกิตออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN  
Credit Transfer System: ACTS) 
                     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบการโอนย้ายหน่วยกิตออนไลน์ในระดับ      
อุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System: ACTS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN)  ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนเป็น
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งยอมรับมาตรฐานหลักสูตรวิชาระหว่างกัน และเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา
ที่สนใจในมหาวิทยาลัยของประเทศอ่ืนในอาเซียนได้และนับเป็นหน่วยกิตการเรียนตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
อาเซียนกําหนด  ปัจจุบัน ACTS ประกอบด้วย ข้อมูลรายวิชา มากกว่า 12,000 รายวิชา ข้อมูลทนุการศึกษา 
และการสมัครออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN เลือกลงทะเบียนเรียนโอนย้ายหน่วยกิต 
ออนไลน์ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 มีข้อมลูรายวิชาที่ประชาสัมพันธ์   
บนเว็บไซต์ ACTS มากกว่า 700 รายวิชา จาก 34 หลักสูตร  ซึ่งระบบน้ีจะช่วยเรื่องการขอทุน Education Hub 
ด้วย นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Website: http://acts.ui.ac.id 
โดยการสมัครจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรหรือคณะก่อน และสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้  โทรศพัท์ 0 7428 9211    
 

         5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
              กรรมการจากวิทยาเขตภูเก็ต  สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรว่า   สกอ. 
มีข้อสังเกตให้หลักสูตรกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เพียงชุดเดียว ซึ่งเดิมหลักสูตรจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
แยกเป็น  2  ชุด  คือ   มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
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