
              วาระที่ 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ครั้งที่ 33(1/2559) 
วันพฤหสับดีที ่4 กุมภาพันธ ์2559  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี
 
 

ผู้มาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                 กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์   โกวิทยา 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  
4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต                                                   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  อรุณวิสทุธ์ิ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน                                        กรรมการ       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                                          กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
    ดร.สุขสวัสด์ิ  ศิริจารุกุล 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ   
     อาจารย์เลก็  แซ่จิว 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
  ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์  สตุตพงศ์ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรตัน์ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์  (แทน)  
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ 
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
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18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
20. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
21.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
22. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
23. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                      กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
24. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
     โครงการจดัต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ  
     ดร.สัตวแพทย์หญิงรัถยาภรณ์  ง๊ะสมนั 
25. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
     ดร.พรปวีณ์   ศรีงาม 
26. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
     ดร.วุทธิศักด์ิ   โภชนุกูล   
27. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  กูใหญ ่
28. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.วารุณี  ณ นคร 
29.  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี      กรรมการ 
     ดร.รอฮานิ   เจะอาแซ    
30. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     นางสาวธรรมรัตน์  แซ่ตัน  (แทน) 
31. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว  
     วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
     ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ 
32. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 
     อาจารย์นภชา  ประภาวดี 
33. รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
     อาจารย์พัชรี  เทพนิมิตร 
34. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ  
     นายแดง  โฉมทอง 
35. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                            กรรมการและเลขานกุาร   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
36.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  กรรมการ 
4. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์        กรรมการ  
6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนคิการแพทย์                                        กรรมการ   
7. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่                                     กรรมการ    
8. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
9. รองคณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
10. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  วิทยาลัยอิสลามศกึษา กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
12. ประธานโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปและวิทยาศาสตร ภูเก็ต    กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์   
     คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   กรรมการ 
15. รองคณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง กรรมการ 
16. รองคณบดี  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตตรัง กรรมการ 
17. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ดร.สมชาย  รัตนคช  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
2. นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน์        ผู้อํานวยการกองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
3. นางสาวดวงพร วงษ์สวัสด์ิ       ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศริิวรางกูร   กองบริการการศึกษา 
5. นางจิราภรณ์  ระฆัง  กองบริการการศึกษา 
6. นางสาวปริศนา  ชัยดวง         กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
7. นางสาวซาฟีนี  ลาเต๊ะ           กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
8. นางสิริน  จนัทผลึก   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
9. นางสาวมลฤดี  แซ่แต้        กองวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และแนะนํากรรมการใหม่คอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน ์ สกุลรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   จากนั้น ดําเนินการประชมุตามวาระการประชุม  ดังนี้           
 

วาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบบทบาทของคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   
ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการกําหนดนโยบายทางวิชาการ  และติดตามการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ร่วมกันดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้เกิดสัมฤทธ์ิผล  จากนั้น ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบและติดตามการ
ดําเนินการของคณะ/วิทยาเขตดังนี้ 
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                 1. ขอให้รายงานการดําเนินการของโปรแกรม Tell Me More เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค ในการ
นําไปใช้ รวมทัง้แผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของคณะ/วิทยาเขต เพื่อช่วยกันพิจารณาและนําไปเป็น
ตัวอย่างสําหรับคณะอื่น 
                 2. การทดสอบ placement test  ของนักศึกษาซึ่งขณะนี้พ้นกําหนดการสอบมาระยะหนึ่งแล้ว 
แต่หลายคณะยังไม่แจ้งผลสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ  ขอให้คณะเร่งดําเนินการจัดสอบให้เร็วที่สุดโดยขอให้คณะ
จัดสอบให้แก่นักศึกษาไม่ให้นักศึกษาทดสอบเอง สําหรับคณะขนาดเล็กในวิทยาเขต ขอให้วิทยาเขตดําเนินการ 
จัดสอบให้  ส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่ให้ประสานไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเตรียมจัดห้องสอบ 
อาจารย์คุมสอบ 
                  3. การบริหาร license ที่คณะได้รับจัดสรร ขอความร่วมมอืทุกคณะ/วิทยาเขตติดตาม/ดูแลจัดสรร 
license ให้นกัศึกษาและบคุลากรใช้โปรแกรมดังกล่าวให้ครบถ้วนตาม license ทีไ่ด้รับ โดยข้อกําหนดของ
มหาวทิยาลยัคอื นักศกึษาปทีี ่ 1 ต้องได้รับทกุคน และใช้ต่อเนื่องได้ 3 ปี คณะ/วิทยาเขตใดมี license ที่ไม่ได้ใช้
ภายในเดือนมีนาคม 2559  มหาวิทยาลัยจะขอ license คืน เพื่อนํามาบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อไป    
                   อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ/วิทยาเขต โดยเป็นตัวแทน 2 ส่วน คือ         
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค  อบรมเกี่ยวกับการเข้าดูข้อมูล  การให้ user  การควบคุมทั้งหมด  อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวแทน
จากคณะที่เป็นผู้บริหาร  อบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  หากยังดําเนินการไม่ได้  ขอใหแ้จ้งชื่อมายังมหาวิทยาลัย 
อีกครั้งเพื่อจัดอบรมเพิ่มเติม 
                  4. มหาวิทยาลยักําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่าของนักศึกษา ม.อ. ที่ต้อง
ผ่านก่อนจบ สําหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ร้อยละ 50 ของ
คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ  หรือ
ตามคะแนนมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยจัดเทียบไว้ให้ เช่น ผลสอบ TOEFL,  IELTS, TOEIC   หรือผลการทดสอบ
โปรแกรม Tell Me More   นอกจากนี้ ในอนาคตอาจกําหนดทักษะด้านอื่นให้นักศึกษาต้องทดสอบผ่านก่อนจบ 
เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งบางมหาวิทยาลัยได้กําหนดแล้ว 
                  5. แผนพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  โดยจัดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษหลายทักษะให้แก่นักศึกษาตลอดปี  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้   โดยสามารถดู
ข้อมูลโปรแกรมการอบรมได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้    และขอความร่วมมือคณะ/
วิทยาเขตช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศกึษา   โดยใช้โปรแกรม Tell Me More  หรือกิจกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
 
          ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่  
             32(3/2558)  เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558   
             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    โดยไม่แก้ไข   และสืบเนื่องจากวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งข้อมูล
เพิ่มเติมว่า  มหาวิทยาลัยได้สัญจรชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ    
มีอาจารย์ได้เสนอผลงานขอรับการประเมินเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์แล้ว   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้
จัดให้มีการอบรมการเขียนTeaching Portfolio   ซึ่งแจ้งไปยังคณะ/วิทยาเขตแล้ว  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  
 
วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   3.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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                    ที่ประชุมรับทราบ   การช้ีแจงและตอบข้อคําถามเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  จากที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา    ซึ่งหัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ได้ช้ีแจงและตอบข้อคําถามให้  
ที่ประชุมทราบดังนี้   
         1. ควรมีตารางเปรียบเทียบเกณฑ์เดิมกับเกณฑ์ใหม่  ซึ่งชี้แจงว่า ในเอกสารประกอบการประชุม
ครั้งนี้ ได้เปรียบเทียบเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 กับเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 แล้ว 
                    2. การเปิดหลักสูตรต่อเนื่องสามารถเปิดได้กับหลักสูตรทุกประเภทหรือเฉพาะประเภท ซึ่งประธาน
แจ้งว่า ได้สอบถามไปยังผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ. ทราบว่า เกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 
กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ได้ โดยหลักสูตรต่อเนื่องที่ สกอ.แจ้งว่าเปิดได้ 
ต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติการหรือหลักสูตรวิชาการ  นัยสําคัญของการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง คือ ต้องเป็น
หลักสูตรที่รับผู้เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ผ่านการฝึกปฏิบัติและเรียนทฤษฎีมาแล้วระดบัหนึ่ง  เช่น  
ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และยังไม่มคีุณวุฒิปรญิญาตรี เข้าศึกษาเพื่อให้ได้
คุณวุฒิปริญญาตรี   สําหรับสาขาที่เป็นวิชาชีพและมีสภาวิชาชีพกํากับ  หากจะเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องได้รับ
การอนุมัติจากสภาวิชาชีพก่อน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดหลักสตูรต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อรับผู้ทีจ่บ ปวส. 
สามารถเปิดสอนได้โดยจัดทาํเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ จะเปิดสอนเป็นหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ไม่ได้    
          3. การปรับปรุงหลกัสูตรที่อยูร่ะหว่างดําเนินการ ต้องดําเนินการตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 หรอื
ยังคงใช้เกณฑฯ์ พ.ศ.2548  ได้  ซึ่งชี้แจงว่า  ภายหลังจากทีเ่กณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่ 13 พฤศจกิาคม 2558 และบังคบัใช้วันที ่ 14 พฤศจกิายน 2558  สกอ. 
อนุโลมให้อีก 180 วัน  โดยหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ยังคงใช้
เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 ได้  ส่วนหลักสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัยอนมุัติหลังวันที ่11 พฤษภาคม 2559 ต้องใช้ตามเกณฑ์ฯ 
พ.ศ. 2558  สาํหรับหลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบปรับปรุง ยังคงใช้หลกัสูตรเดิมต่อไปได้จนถึงรอบการปรับปรงุ  ดังนั้น 
หลักสูตรที่ประสงค์จะใช้เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548  ต้องเสนอหลกัสูตรใหส้ภามหาวิทยาลัยอนมุัติภายในการประชุมวันที ่
2 เมษายน 2559   
                        รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  คณะวิทยาการสื่อสาร  วิทยาเขตปัตตานี   ได้สอบถามเกี่ยวกับ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2556  โดยใช้เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 
และเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมัติหลักสูตรแล้วโดยสภามหาวิทยาลยัมีข้อเสนอแนะ  เมือ่ สกอ. ประกาศใช้เกณฑ์ฯ 
พ.ศ. 2558 คณะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับหลักสูตรนี้ จึงหารือว่าหากคณะจะปรับหลักสตูรดังกล่าว
โดยใช้เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 จะต้องดําเนินการและมีขั้นตอนอย่างไร  ซึ่งประธานแจ้งว่า หลักสูตรนี้ถอืว่ายังไม่ได้
รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หากเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558  เป็นคุณต่อหลักสูตร  ให้ดําเนินการปรับรายละเอียด
ในหลักสูตรใหส้อดคล้องกับเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 แล้วเสนอตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร 
  5. การตีความเกี่ยวกับจํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ ยังเข้าใจไม่ชัดเจน   ซึ่งได้
ช้ีแจงว่า ได้จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารการประชุมครั้งนี้ 
  6. การระบปุระเภทของหลักสูตรว่าเป็นหลกัสูตรวิชาการหรือหลักสตูรวิชาชีพ   ต้องระบุหรือไม ่
และระบุอย่างไร  ซึ่งได้สอบถามไปยัง สกอ. แล้ว รับทราบว่า  สกอ.จะปรับ template  มคอ.2 ใหม ่ ในระหว่างนี้
จะหารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรเพื่อกําหนดประเภทหลักสูตรไว้ใน มคอ.2  ของมหาวิทยาลัย 
และประกาศใช้ก่อน  
  7. ในปีการศึกษา 2558 การประเมินหลักสตูรจะประเมินตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548  หรือประเมิน 
ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ซึ่งเรือ่งนี้ สกอ. ได้ระบุเรื่องการประเมินหลักสูตรไว้ในเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ว่า การประเมิน
หลักสูตรให้ประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลกัสูตร  กล่าวคือ  หลกัสตูรใช้เกณฑ ์พ.ศ. ใด จะประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์นั้น   
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                         ประธานแจ้งเพิม่เติมว่า  การประกันคุณภาพหลักสตูรของมหาวทิยาลัย  ขอทําความเข้าใจ
ร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยกําลังปรับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดยจะใช ้AUN-QA  ซึ่งมหาวิทยาลัย
แปลงเป็น CUPT QA การใช้ระบบประกันคุณภาพดังกล่าวจะทําใหม้าตรฐานของ ม.อ. เทียบเคียงได้กับ
มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นสมาชิกของอาเซียน ซึง่จะทําให้สะดวกในการเทยีบโอนหน่วยกิตและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เมื่อจัดทํา CUPT QA แล้ว ไม่ต้องจัดทําตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. อีก  เนื่องจาก CUPT QA 
ครอบคลุมการประกันคุณภาพของ สกอ.  ดังนั้น กระบวนการที่จะสรา้งผลผลิต ใหอิ้งกรอบคําถามของ สกอ. 
และสํานกังานประกันคณุภาพจะจัดอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่จะนํามาใช้ต่อไป 
                        จากนัน้ หวัหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ได้สรุปสาระสําคญัของการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในประเด็นหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร อาจารย ์การประกัน
คุณภาพหลักสตูร  และประเด็นการพัฒนาหลักสูตร  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

             ที่ประชุมรับทราบ  และมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
                        1. เกณฑ์กําหนดว่า อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งประธานกล่าวว่า กรณีที่อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ให้มีอาจารย์
ของคณะเข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยทุกครั้ง  ซึง่เป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาอาจารย์ของคณะด้วย สําหรับ
การดําเนินการ มคอ.3 ของรายวิชา ให้บริหารจัดการภายในคณะ   
   2. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร สามารถปรับได้ทุกปีการศึกษาหรือไม่   และใช้
เกณฑ์ใด  ซึ่งประธานแจ้งว่า  สามารถปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร  ปรับได้ทุกภาคการศึกษา ปรับได้
ตลอดเวลาเหมาะสมกับสภาพการณ์จริง เช่น  อาจารย์ลาออก  มีอาจารยใ์หม่  โดยในการดําเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร    
   อนึ่ง ประธานขอความร่วมมอืคณะ/วิทยาเขต กรณมีีประเด็นคําถาม  ไมใ่ห้สอบถามไปที ่สกอ.
โดยตรง ขอให้สอบถามมายังฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อประสานกับสกอ. ต่อไป  ซึ่งบางเรื่องมีทางออก
สามารถใช้ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  
 
       3.2 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต  
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่าที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8(3/2558) เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร/รายวิชา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
          อนุมัติหลักสูตรระดบัประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี/โท  
          ระดับปริญญาตร ี 

         1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ...)   คณะวิเทศศึกษา  

         2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ...)  
                      3. การขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จาก “โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ภูเก็ต” เป็น “โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร  ภูเก็ต” 
           4. การเปลี่ยนชื่อหลักสูตร “Bachelor of Arts Program in Innovative Mass 
Communication” เป็น “Bachelor of Arts Program in Innovative Communication” 
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          5. การเพิ่ม Specialized Options (Majors)   ด้าน Building Systems Management   
ในหลักสูตร Bachelor of Science Program in Engineering Systems Management (หลักสตูร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 
          ระดับปริญญาโท 
          1. การเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตร Master of Research and Master of Science 
Programs in Energy Technology (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม ่พ.ศ. …) 

         2. การเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร MA/MRes Programs in Energy Policy 
and Planning (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร  
ภูเก็ต โดยเสนอแนะให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 

         3. รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะการบรกิารและการทอ่งเที่ยว 
โดยเสนอแนะให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 

          อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
         ระดับปริญญาตร ี
          หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม Bachelor of Science 
Program in Engineering Systems Management (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โครงการ
จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต 
 

          อนุมัติเปิดรายวิชาระดับปรญิญาตรี/โท 
          ระดับปริญญาตร ี
          เปิดรายวิชา 
           อนุมัติการเปิดรายวิชา 975-334 ชุมชนสีเขียว (Green Community)  จํานวน  3(2-2-5)  
หน่วยกิต  เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  สําหรับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
 

                     ที่ประชุมรบัทราบ    และประธานขอบคุณวิทยาเขตภูเก็ต  ซึ่งการรายงานจะทําให้รับทราบ
ข้อมูลร่วมกัน วิทยาเขตภูเก็ตได้เข้าสู่วิทยาเขตนานาชาติเต็มตัวแล้ว มกีารจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี   มหาวิทยาลัยมนีโยบายที่จะเปน็มหาวิทยาลัยนานาชาติและเป็น Hub ของอาเซียน ซึ่งสิ่ง
สําคญัคือหลักสูตรจัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  จงึขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขตพิจารณา
กําหนดกลยทุธ์/วิธีการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว 
 
วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ     
              4.1 อัตลักษณข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                 ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ได้กําหนด 
หัวข้อการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ซึ่งด้านหนึ่งคือเรื่องบัณฑิต  ซึ่งการผลติบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรองอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ร่วมกันกําหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ให้จัดเจนว่า มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะอย่างไรที่แสดงลักษณะเด่นเฉพาะ เพื่อจะวางแผนการ
พัฒนาเพื่อการผลิตบัณฑิตตามท่ีคาดหวังไว้อย่างมีทิศทาง   จากน้ันได้กลา่วถึงความเป็นมาในการพิจารณากําหนด
คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งกาํหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะพืน้ฐาน 
ด้านความสามารถทางวิชาชีพ และด้านความสามารถทางสังคม  กําหนดเปน็ภาพกว้าง ๆ  นอกจากนี้มหาวิทยาลยั 
โดยกองกจิการนักศึกษาได้นําความสามารถทางสังคมมาพจิารณาแล้วจัดทําประกาศ เรือ่ง พฤติกรรมคุณลกัษณะ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาขึ้น   โดยได้กําหนดพฤติกรรมคุณลกัษณะด้านคุณธรรม จรยิธรรมของ
นักศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไว้ดังนี้  
                    (1) มีจิตสาธารณะ มีความเสยีสละ  มีน้ําใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืน และช่วยเหลือสังคม  
 (2) มีวินัย ประพฤตปิฏิบัติตน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม 
 (3) มีความซื่อสตัย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติตนตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ  และไม่ทําให้เสีย
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย                  
                     นอกจากนี ้ ในการรายงานประจําปีการประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลยั ตามองค์ประกอบที ่ 6 
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการสง่เสริม ได้เขียนรายงานอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ไว้ว่า “นักศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม”  และในเอกสารแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2558-2561 วาระแห่งการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลยันครินทร์ ก้าวเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและ
สังคม”  มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน  ซึ่งจัดทําโดยกองแผนงาน ได้ระบุอัตลักษณ์ของนักศึกษาไว้
ในส่วนที่ 1 บทนํา ว่า “นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม”  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดวัฒนธรรมองค์กรของ ม.อ. คอื “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” รวมทั้ง
กําหนดค่านิยมของ ม.อ. คอื PSU โดย P ย่อมาจาก  Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ  S ย่อมาจาก 
Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม   และ U ย่อมาจาก Unity : ความเป็นเอกภาพ  ซึ่งขณะนี้
ถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันพิจารณาอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
                    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้ศึกษาอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา อัตลักษณ์ของบณัฑิต และอัตลกัณษข์องมหาวทิยาลยัต่างๆ  พร้อมทั้งยกตัวอย่างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาและอตัลักณษ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของที่ประชุม     
           จากนัน้ ประธานได้กล่าวถึงนิยามของ  อัตลกัษณว่์า  แสดงถึงพฤติกรรมหรือลกัษณะเฉพาะเป็น
แบรนด์ของนักศึกษา ม.อ.   สว่นเอกลักษณ์ หมายถึง ลกัษณะความเด่น  เป้าหมายทีเ่ด่นขององค์กร   ซึ่งหาก
กําหนดอัตลักษณ์แล้ว ทุกภาคส่วนใน ม.อ. ต้องดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
 
                     มติที่ประชมุ   ที่ประชุมได้เสนอความเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง    โดยประธานจะนํา
ลักษณะเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ทีป่ระชุมเสนอ  คือ  เก่ง  มีความรู้  เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
เป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์สุจรติ  รับผิดชอบ  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง  ไปพิจารณากําหนดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้งหนึ่ง 
  
      4.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
                     สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแจ้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558   (หนังสือที ่ศธ 0506(1)/    
ว 1639  ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558)   โดยกําหนดใหส้ถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมลู
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3-มคอ.7   โดยสามารถปรบัเปลีย่นหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบรบิท 
ของแตล่ะสถาบันได้   ทั้งนี้  ให้คํานงึถึงเจตนารมณข์องการจัดทํา มคอ.3-มคอ.7  และใหแ้ต่ละหลกัสูตรมีอิสระ    






