
                วาระที่ 2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 32(3/2558) 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี

 
 

ผู้มาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                 กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์   โกวิทยา 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  
4.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
    ดร.บดินทร์  แวลาเตะ 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต                                                  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  อรุณวิสทุธ์ิ 
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน                                        กรรมการ       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                                          กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา                                                            กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิชาการและประกนัคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ   
     อาจารย์เลก็  แซ่จิว 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
  ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ 
17.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
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18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                          กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
20. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์                                         กรรมการ   
  ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์  
21. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่                                       กรรมการ    
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ  
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
     ดร.พรปวีณ์   ศรีงาม 
23. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
     ดร.วุทธิศักด์ิ   โภชนุกูล   
24.  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี      กรรมการ 
     ดร.รอฮานิ   เจะอาแซ 
25. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
     นางวนิดา   บุญพร้อม  (แทน) 
26. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     อาจารย์จนิดา  สวัสด์ิทวี 
27. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
     วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ 
28. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เช่ียวชาญวุฒิวงศ์    
29. โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต        กรรมการ 
     ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง   
30. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์   
     คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
     อาจารย์จริยุทธ์  จันทนพันธ์         
31.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
  ดร.นิพัฒน์  โพธ์ิวิจิตร  
32. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ  
     นายแดง  โฉมทอง 
33. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ  
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
34. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                               กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
35.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
36. นางสาวราตรี  ถานะสุวรรณ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้มาประชุมไม่ได้  
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ  
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์        กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
8. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ  
9.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
10.  รองคณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
12. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  วิทยาลัยอิสลามศกึษา กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
14. รองคณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง กรรมการ 
15. รองคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตตรัง กรรมการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน์       ผู้อํานวยการกองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2. นางสาวดวงพร วงษ์สวัสด์ิ      ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. นางสาวปริศนา  ชัยดวง        กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
4. นางสาวซาฟีนี  ลาเต๊ะ          กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
5. นางสิริน  จนัทผลึก  กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
6. นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ       กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.35 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม   จากน้ัน ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม  ดังน้ี           
 
วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            1.1 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้ารับฟังคําช้ีแจงการเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU–TPSF)  
                 ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งไปยังทุกวิทยาเขตเกี่ยวกับการสัญจรประชาสัมพันธ์ และช้ีแจง
รายละเอียดการเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching  
Professional Standards Framework: PSU–TPSF)  โดยวิทยาเขตแรก คือ  วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 13  
พฤศจิกายน 2558  วิทยาเขตตรัง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558   วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 24 ธันวาคม 2558   และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  และจะมอบ
คู่มือ  PSU–TPSF  ให้แก่คณะ/วิทยาเขตเพ่ือมอบให้แก่อาจารย์ทุกคนด้วย    จึงขอความร่วมมือผู้บริหารจาก 
ทุกวิทยาเขตประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกคนเข้าฟังการช้ีแจงระบบ PSU-TPSF  ซึง่เป็นเรื่องใหม่และมีความ 
สําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และจะสง่ผลต่อคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ง มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์   ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่ออาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัย  
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นอกจากน้ี อีก 3 ปีข้างหน้า จะบูรณาการระบบดังกล่าวเข้ากับการขอตําแหน่งทางวิชาการ  อน่ึง ม.อ. เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ดําเนินการกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์เสร็จแล้ว 
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 

               1.2  การจัดประชุมวิชาการ  The 4th  PSU Education  Conference “Engaging Student to 
Future Ready Graduates”   
                   ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมวิชาการ  The 4th  PSU Education  Conference 
“Engaging Student to Future Ready Graduates”  ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม  2558  ณ  ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ซึง่จะเน้นถึงการจัดการศึกษา เทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ   จึงขอ
ความร่วมมือคณะ/วิทยาเขตดังน้ี                    
         1. เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นําเสนอบทคัดย่องานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษา
ในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการข้างต้น   โดยจะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน  ซึ่งแต่ละวิทยาเขตดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว    
                     2. มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา  นายกสภามหาวิทยาลัย   
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Education Influencing Future”  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558   เพ่ือสะทอ้นมุมมอง 
ของการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาและแนวทางการจัดการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรียน   
การสอน  ดังน้ัน จึงขอให้ผู้บริหารทุกระดับต้ังแต่หัวหน้าภาควิชา  ผู้บริหารของคณะ จนถึงระดับรองอธิการบดี
ของวิทยาเขต  เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวเพ่ือขับเคล่ือนในทิศทางเดียวกัน 
 

                   ที่ประชุมรับทราบ             
 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่  
             31(2/2558) เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2558   
             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    โดยไม่แก้ไข 
 

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                   ที่ประชุมรับทราบ การแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามคําสั่ง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ที่ 2506/2558  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

    3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
                      ที่ประชุมรับทราบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2558    ซึ่งหัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ได้
สรุปประเด็นสําคัญในประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุม  4  ประเด็น  คือ   ประเด็นหลักสูตร    ประเด็นอาจารย์ 
ประเด็นโครงสร้างหลักสูตร และประเด็นปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  โดยมรีายละเอียดตามเอกสาร  
ประกอบวาระการประชุม  โดยประเด็นหลักสูตร เกณฑ์ได้กําหนดหลักสูตรเป็น 2 กลุม่คือ หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ  แบ่งเป็น 2 แบบ  ได้แก่  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  และหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ทางวิชาการ  และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  2 แบบ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ประเด็นอาจารย์   
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ได้แก่ อาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พิเศษ  
ซึ่งได้ให้ความหมายของอาจารย์แต่ละประเภทชัดเจนขึ้นและมีเพ่ิมเติมใหม่ คือ  อาจารย์ที่รับใหม่ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด    ประเด็นโครงสร้างหลักสูตร  ได้กําหนดโดย
ปรับรายละเอียดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ    สําหรับประเด็นปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกในปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา  
ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอ สกอ.รบัทราบ  

       จากน้ันที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นคําถาม เช่น  ควรมีตารางเปรียบเทียบเกณฑ์เดิม
กับเกณฑ์ใหม ่   การเปิดหลกัสูตรต่อเน่ืองสามารถเปิดได้กับหลักสูตรทกุประเภทหรือเฉพาะประเภท (เกณฑ์ฯ 
พ.ศ. 2558 ระบุว่าหลักสูตรประเภทวิชาชีพเปิดได้)  การปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดําเนินการต้องดําเนินการ
ตามเกณฑ์ใหมห่รือยังคงใช้เกณฑ์เดิมได้   การตีความเกี่ยวกับจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์       
ยังเข้าใจไม่ชัดเจน การระบุประเภทของหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรวิชาการหรือหลักสูตรวิชาชีพ ต้องระบุหรือไม่ 
และระบุอย่างไร   ในปีการศึกษา 2558 การประเมินหลักสูตรจะประเมินตามเกณฑ์เดิมหรือประเมินตามเกณฑ์
ใหม ่เป็นต้น  ซึ่งประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมประเด็นคําถาม/ขอ้เสนอแนะ และหากมคีําถามเพิ่มเติมให้
แจ้งไปยังกองบริการการศกึษาเพ่ือรวบรวม และสอบถาม สกอ. ในการประชุมช้ีแจงเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 

               3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
พ.ศ. 2557   
                      ที่ประชุมรับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2557  เมื่อวันที ่28 ธันวาคม 2557  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ 
และงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 6 มีนาคม 2558  เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง     
ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกลา่วได้จาก 
www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

               3.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557   
                   ที่ประชุมรับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  เมือ่วันที ่ 26 มิถนุายน 2558  และลงประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 170 ง วันที ่ 22 กรกฎาคม 2558  เพ่ือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง     ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนต่อไป  
ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกลา่วได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF: HEd)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

     3.5 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต  
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่าที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม
ครั้งที ่7(2/2558)  เมือ่วันเสารท์ี่ 27 มิถุนายน 2558  ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร/รายวิชา  และ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังน้ี 
        ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย/ข้อคิดเหน็อ่ืนๆ 
        1. เห็นชอบการทบทวนมาตรฐานการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์นานาชาติ MSc (12 credits), MRes 
(24 credits), MPhil/DPhil (36-72 credits)  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
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        2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรนานาชาติ Integrated Bachelor & 
Master Degrees โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
       3. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการวางกรอบภาระงานและตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ในหลักสูตรนานาชาติ   
       4. รับทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกระบ่ี    โดยมี
ข้อเสนอแนะให้วิทยาเขตภูเก็ตดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
        อนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท  
        ระดับปริญญาตร ี  

       1. เห็นชอบให้บรรจุหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....)  ของคณะการบริการและการท่องเท่ียว   ในแผนฯ 11 ของวิทยาเขตภูเก็ต   โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

       2. เห็นชอบให้บรรจุหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) ของคณะวิเทศศึกษา ในแผนฯ 11 ของวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
        3. เห็นชอบให้บรรจุหลกัสูตร Master of Research and Master of Science in 
Biotechnology (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม ่พ.ศ. .....) และหลักสูตร Master of Research and 
Master of Science in Energy Technology  (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....)  ของคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ในแผนฯ 11 ของวิทยาเขตภูเก็ต 

       4. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .....) ของคณะวิเทศศึกษา  

       5. อนุมติัหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .....) ของคณะวิเทศศึกษา  

       6. อนุมติัหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .....) ของคณะวิเทศศึกษา และเน่ืองจากหลักสูตรน้ีถือว่าเป็นจุดแข็งของคณะ จึงมีข้อเสนอแนะ
ให้คณะวิชาเน้นเรื่องคุณภาพของนักศึกษาและควรเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาให้มากขึ้น  

       7. อนุมติัหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .....) ของคณะวิเทศศึกษา 
        8. อนุมติัหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
                   9. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Master of Research and Master of 
Science in Biotechnology (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
และเสนอแนะการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
                   10. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Master of Research and Master of 
Science in Energy Technology (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....) คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนะการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
                   11. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม และเสนอแนะการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
        12. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ......)  ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) คือ          
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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                   13. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร Bachelor of Science Program in Buildings Technology 
Management (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ภูเก็ต โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                    14. เห็นชอบการปรับปรุง (เพ่ิมเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ-
บริการ (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว   

       15. เห็นชอบการปรับปรุง (เพ่ิมเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
        ระดับปริญญาโท    
                    เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
        อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ระดับปริญญาตร ี 14 หลักสูตร 
        1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
        2. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
        3. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
        4. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
        5. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2556 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
         6. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
        7. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา 
         8. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา 
        9. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา 
        10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา 
        11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา 
        12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสตูรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะการบรกิารและการทอ่งเที่ยว 
        13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลกัสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
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        14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะวิเทศศึกษา 
        ระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร 
        1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
        2. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
        ระดับปริญญาเอก  1 หลักสูตร 
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
          อนุมัติรายวิชาระดับปริญญาตรี/โท 
        ระดับปริญญาตร ี
        อนุมัติเพ่ิมรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของคณะการบริการและการท่องเที่ยว  และอนุมัติ
เปิดรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา  และปรับปรุงรายวิชา 7 รายวิชา 
 
                   ที่ประชุมรับทราบ    และประธานขอบคุณวิทยาเขตภูเก็ตที่รายงานการดําเนินงานของสภา-
วิทยาเขตในการประชุมครั้งน้ี    และมีความเห็นว่าวิทยาเขตภูเก็ตได้พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
จํานวนมาก ในการดําเนินการขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนดโดยเฉพาะช่ือปริญญา เพ่ือให้
การพิจารณาหลักสูตรไม่ล่าช้า  
 

              3.6  รายงานการจัดทํา มคอ.3–มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และมคอ.5-มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ระดับปริญญาตรี (ขอ้มูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)  
          ที่ประชุมรับทราบ รายงานการจัดทํา มคอ.3-มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ มคอ.5-มคอ.6 
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระดับปริญญาตร ี โดยสรุปคือ สง่ครบ 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
วิทยาเขตตรัง  สําหรับวิทยาเขตหาดใหญ ่ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตภูเก็ต ยังส่งไม่ครบ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ซึ่งประธานขอความร่วมมอืผู้บริหารคณะ/วิทยาเขตที่ยังส่งไม่ครบ         
ให้ติดตาม กํากับ หามาตรการ/แก้ปัญหาให้ดําเนินการให้ครบแล้วแจ้งมายังมหาวิทยาลัย  และขอบคุณวิทยาเขต
ตรังและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่จัดส่งครบทกุรายวิชา     
 

       3.7 การกําหนดผลการเรียนรูใ้นรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) 
            ทีป่ระชุมรับทราบ  การกําหนดผลการเรยีนรูใ้นรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่ง สกอ.แจ้ง
ว่า สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มคีรบทัง้ 5 ด้าน แต่อาจไมค่รบทุกหัวข้อย่อย 
ในแต่ละด้านก็ได้   สําหรับกรณีทีก่ารจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถกําหนดผลการเรยีนรู้ในแต่ละ
รายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้าน  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผล
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใหม้ีการกําหนดแต่ละ
รายวิชาในทกุ ๆ หมวดวิชา ต้องมผีลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50   ส่วนรายวิชาที่เหลอือีก      
ร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรยีนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  และด้านทักษะทาง
ปัญญา  และรวมทั้งหลกัสตูรต้องมผีลการเรียนรู้ครบทกุด้าน  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
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วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ     
              4.1 นโยบายการปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย    
                     ประธานแจ้งว่า นําเรื่องน้ีเสนอที่ประชุม เพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกันเก่ียวกับการกํากับ ขับเคลื่อน
นโยบายการปรับปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งขอความร่วมมือคณะ/
วิทยาเขตไปแล้วก่อนหน้าน้ี และขอให้ดําเนินการอย่างจริงจัง  โดยนโยบายมีดังน้ี   
    1. หลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง  ให้มกีารประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมนิเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเป็นการปรับปรุงหลักสูตรจริง ๆ  มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น Partner/Stakeholder 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
                   2. กําหนดรูปแบบการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการเรยีนรู้กับการทํางาน (Work Integrated 
Learning: WIL) ไว้ในหลักสตูร ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวเน้นการเรียนจริง  รู้จริง และทําจริง เป็นการเรียนรู้
ควบคู่กับการฝึกงาน  เป็นการผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทํางานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการ
เรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การฝกึงาน สหกิจศกึษา การทํางานเพ่ือสังคม การทํางานใน
สถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัด
รายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสตูร  ซึ่ง สกอ.ต้องการให้มี WIL อยู่ใน
หลักสูตร  
                  3. กําหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของ
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร   
    4. กําหนดให้ทุกหลักสูตรจดัการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  โดยแต่ละรายวิชา
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย และต้องมีรายวิชาในหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
                   5. กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชา  ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่กําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่า
ของนักศกึษา ม.อ. ที่ต้องผ่านก่อนจบการศึกษา โดยเริม่กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559  
    6. หลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง   ให้พิจารณาทบทวนรายวิชาที่มีอยู่แล้วและรายวิชา    
ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มผีลการเรยีนอยู่ในระดับตํ่า ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและเน้ือหาให้ทันสมยั เหมาะสม 
กระชับ และมคีุณภาพ    
 

          ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอความร่วมมือผูบ้ริหารคณะ/วิทยาเขตกํากับ ดูแล ขับเคลือ่น
นโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/วิทยาเขตก่อนเสนอหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย อน่ึง ใหฝ้่ายวิชาการ
ปรับแบบฟอร์มการเสนอหลกัสูตรและรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น  รวมทั้งมอบ
หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์พิจารณาการเขียนจํานวนหน่วยกิตที่บูรณาการโดยผนวกจํานวนช่ัวโมง
ทฤษฎีและปฏิบัติไว้ด้วยกัน 
 
วาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ     
              5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจําปี 2559  

        ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  
ประจําปี 2559 โดยกําหนดประชุมสองเดือน/ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 
215  สํานักงานอธิการบดี   โดยในการประชุมใช้ระบบการประชุมทางไกล   และเป็นการประชุมระบบ  E-meeting    
โดยในปี  2559   ได้กําหนดการประชุมดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังน้ี   
    ครั้งที่ 33(1/2559) วันพุธที่  13 มกราคม  2559 

ครั้งที่ 34(2/2559) วันพุธที่   9 มีนาคม  2559  
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