
                
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ครั้งที่ 35(3/2559) 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี

 
 

ผู้มาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต                                                   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                                          กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี  
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ   
     อาจารย์เลก็  แซ่จิว 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
  ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์  สุตตาพงศ์ 
10. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรตัน์ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์     
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์  (แทน) 
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
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18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
19.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
     นางสาวภชิสา  เกตุอําพรชัย (แทน) 
20. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                      กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
22. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่                                     กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ  
23. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
     โครงการจดัต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ  
     ดร.สัตวแพทย์หญิงรัถยาภรณ์  ง๊ะสมนั 
24. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
     ดร.พรปวีณ์   ศรีงาม 
25. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์  (แทน) 
26. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยพงษ์   ตุลยพิทักษ์ 
27. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
     นางวนิดา  บุญพร้อม  (แทน) 
28. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.วารุณี  ณ นคร 
29. รองคณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
     นางสาวนวรัตน์ ธรรมทศัน์   (แทน)    
30.  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี      กรรมการ 
     อาจารย์ฉมาพร หนูเพชร   
31. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม กรรมการ 
     นางสาววรนุช   ญานศักด์ิ  (แทน) 
32. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว   กรรมการ 
     ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ 
33. ประธานหลักสูตรโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง 
34. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 
35. รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ    กรรมการ 
     ดร.ศิราภรณ์  ศรสีุวรรณ  (รักษาการ) 
36. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ  
     นายแดง  โฉมทอง 
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37. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ  
     นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต 
38. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                            กรรมการและเลขานกุาร   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
39.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                  กรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน                                         กรรมการ      
6. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ     กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์         กรรมการ  
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนคิการแพทย์                                         กรรมการ   
10. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  วิทยาลัยอิสลามศกึษา  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา     กรรมการ  
12. รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา     
     วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ  
     วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน     กรรมการ 
14. รองคณบดี  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์             กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ดร.สมชาย  รัตนคช  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
2. นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน์        ผู้อํานวยการกองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
3. นางสาวดวงพร วงษ์สวัสด์ิ       ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศริิวรางกูร   กองบริการการศึกษา 
5. นางสาวปริศนา  ชัยดวง         กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
6. นางสาวสุภาภัทร์  วัชระสวัสด์ิ        หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
7. นางสิริน  จนัทผลึก   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
8. นางสาวมลฤดี  แซ่แต้        กองวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.35 น.                  
               ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และแนะนํากรรมการใหม่  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะพยาบาลศาสตร์   และรองศาสตราจารย์ 
ดร.วันดี  สทุธรงัษี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ซึ่งจะดแูลเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั  จากนั้น 
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุ  ดังนี ้          
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วาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
    1.1 อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ประธานแจ้งว่า  ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมือ่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
ได้รับทราบเรื่อง การกําหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้   
        ภาษาไทย   ซื่อสัตย์มีวินัย  ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
        ภาษาอังกฤษ  Integrity Wisdom Social engagement 
        คําย่อ (ภาษาอังกฤษ) I-WiSe 
                     นอกจากนี ้   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใ้ช้อัตลักษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์  
เป็นระยะเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นให้มีการทบทวนอัตลักษณ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งเสนอแนะมหาวิทยาลัยว่า 
ควรพิจารณาแนวทางในการขบัเคลื่อนและปลูกฝังอัตลกัษณ์ของนักศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ให้นําไปสู่
การปฏิบัติ   
                     ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดําเนินการปลูกฝังอัตลักษณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จงึขอความ
ร่วมมือใหผู้้บรหิารทกุวิทยาเขต  คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรยีนการสอนดําเนินการขบัเคลือ่นโดยกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการอย่างชัดเจน  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
โดยถือแนวปฏิบัติ ดังนี้  
        1. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
ทราบถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้อยูใ่นจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร ์
  2. ปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรม 
วันไหว้ครู และอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยวิทยาเขต คณะ ภาควิชา 
  3. บูรณาการอัตลักษณ์บางคุณลักษณะเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยให้กําหนด
เป้าหมาย และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน 
  4. บูรณาการการสร้างให้เกิดอัตลักษณ์บางคุณลักษณะ เช่น  ความซื่อสัตย์มีวินัย และ 
จิตสาธารณะเข้ากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
  ซึ่งในการดําเนินการ  คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนสามารถกําหนดอัตลักษณ์ย่อย  
ที่อยู่ภายใต้กรอบอัตลักษณ์ใหญ่ให้เป็นอัตลักษณ์นักศึกษาเฉพาะของคณะ/หน่วยงานได้  รวมทั้งให้ดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินการและส่งแผนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นข้อมูล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ต่อไป  
 

           ที่ประชุมรับทราบ 
 

    1.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
                   ประธานแจ้งว่า สกอ. จัดทาํประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป    
โดยใหส้ถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
ในทุกหลกัสูตรและทุกระดับการศึกษา   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตนกัศึกษาให้เปน็บัณฑติที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ  วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ  
ที่ใช้งานได้  รวมทั้งจัดทําแผนเพื่อดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายที่มีตัวช้ีวัดและมีการประเมินผล
ที่ชัดเจน  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้  
 



 5 
 

          ข้อ 1. ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลกัสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เปน็บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) 
                    ข้อ 2. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 
โดยมีตัวช้ีวัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
           ข้อ 3. ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพจิารณาปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนด 
           ข้อ 4. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ สื่อ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อม ทีจ่ะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นสิิตนักศกึษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย 
ตนเอง 
           ข้อ 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เหน็สมควรจะนํามาใช้วัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น  เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา 
แต่ละคน  และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานําผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผล
การศึกษาหรือจัดทําเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
 

            ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคล้องตามนโยบายของ สกอ.
ข้างต้นแล้ว โดยได้ดําเนินการดังนี้ 
                      ข้อ 1. กําหนดนโยบายและเป้าหมาย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานได้ในระดับดี   ซึ่งระดับดีหมายถึง   นักศึกษาสามารถอ่านและ
ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจและสามารถสื่อสารใหผู้้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 
   ข้อ 2. จัดทําแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 364(2/2558) เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2558  ซึง่แผนการดําเนินงานการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ  เช่น  
            - กําหนดให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (เดิมกําหนดไว้ร้อยละ 20  ต่อมา
กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา)  
            - จัดโปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง คือ โปรแกรม Tell Me More  โดย
จัดสรร license ให้แก่คณะ  นักศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะได้รบั license 
                              - กําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาใหมท่ี่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559  ต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขัน้ตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ข้อ 3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยให้คณะที่จัดการเรียน
การสอนดําเนินการ  
   ข้อ 4. การดําเนินการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตร  กระบวนการ  สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย  เช่น  
             - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศกึษา  (ปีนี้จัด 12 หลกัสูตร  จดัไปแล้ว
และกําลังจะจดั) 
             - จัดโครงการชมภาพยนตร์และแข่งขันตอบคําถามชิงรางวัลจากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
            - กิจกรรมต่างๆ ทีค่ณะ/วิทยาเขตจัด 
             - จัด English Camp  ฯลฯ 
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    ข้อ 5. จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน
สร้างขึ้น   
                               - มหาวิทยาลัยมีการทดสอบ PSU-Test ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเริ่มจัดทดสอบ
ครั้งแรกสําหรับนักศึกษาปีที่ 3 รหัส 51  ปีการศึกษา 2554  ปัจจุบันทดสอบสําหรับนักศึกษาปีที่ 3  รหัส 56     
ปีการศึกษา 2558  แล้วเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559   
            - ข้อสอบที่มหาวิทยาลัยใช้มีจํานวน  9 ชุด   คะแนนเต็ม 100 คะแนน   แบ่งเป็น 
Listening  20 คะแนน    Vocabulary  15 คะแนน   Structure and Usage  35 คะแนน   Reading  30 คะแนน   
             - มีระดับคะแนน 7 ระดับ  ระดับที่ผ่านคือ ระดบั 4 ขึ้นไป (50 คะแนนขึ้นไป)   
            - การเปรียบเทียบมาตรฐานข้อสอบ PSU-Test, Tell Me More (TMM), TOEIC 
เพื่อหาความสัมพันธ์ของคะแนนสอบ และมหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศกําหนดกระบวนการดําเนินการต่อไป
โดยคะแนนมีดังนี้  
 

ระดับ PSU-Test TOEIC TMM Plac. TOEFL IELTS 
คะแนนที่ได้ 50 392 5.4 450 6 
 
            จากนั้น ประธานขอให้วิทยาเขตรายงานข้อมูลการดําเนินการในการพัฒนาทักษะด้านภาษา-
อังกฤษของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
                        วิทยาเขตภูเก็ต  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
คณบดีมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   และปีการศึกษา 2560 ทุกคณะทุกหลักสตูรจะจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%  นอกจากนี้ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาและบคุลากรด้วย  
              วิทยาเขตปัตตานี พัฒนาภาษาอังกฤษโดยจัดกลยุทธ์หลายอย่างคู่ขนานทั้งในสว่นของนักศึกษา
และบุคลากร  เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศกึษา  อาจารย์  บุคลากร เลขานุการของผู้บริหาร     
              วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จัดทํากลยุทธ์พัฒนาภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษาต้ังแต่ปีที่ 1 จนสําเรจ็
การศกึษาเพื่อให้ได้เป้าหมายสอบผ่านร้อยละ 50   มกีารส่งเสรมิให้ใชภ้าษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการสอน   
ในรายวิชาต่างๆ มากขึ้น  จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
               วิทยาเขตตรัง  นําโปรแกรม Tell Me More  มาใช้ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา จัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  เช่น  ให้นักศึกษาเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษ (English Diary)   
วิชาเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%  ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  
              ประธานกล่าวว่า แต่ละวิทยาเขตมีจุดเด่นในการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยั 
จะจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป  และเสนอแนะว่า วิทยาเขตตรังอาจใช้แนวทางการพฒันาเช่นเดียวกับวิทยาเขต      
สุราษฎร์ธานีเนือ่งจากมจีํานวนคณะและหลกัสูตรใกล้เคยีงกัน  รวมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารของวิทยาเขต/
คณะร่วมกันดําเนินการอย่างจริงจังในการกระตุ้น/สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาตระหนัก/เห็นความสําคัญและ
ความจําเป็นของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเรียนแบบใหม ่ ปลูกฝัง  
อัตลักษณ์ของนักศึกษาตั้งแต่วันปฐมนิเทศนกัศึกษา   
 
วาระที่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุ 
              2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที ่
33(1/2559) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
 

         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่แก้ไข 
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              2.2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 
34(2/2559) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559    
 

         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยแก้ไข  หนา้ 2  ช่ือผู้เข้าประชุม ลําดับที่ 30  จากเดิม 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิพงศ์” แก้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์” 
 

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   3.1 รายงานการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 
        ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษารายงานการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนกัศกึษา ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2559 
ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

        วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน    
        1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและการนํามาประยุกต์ใช้   

ในการดําเนินโครงการพัฒนาอย่างบูรณาการภายใต้กรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการนําความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ  

         3. เพื่อร่วมระดมสมองและวางแผนการนําแนวทางที่ได้ศึกษาไปปรับใช้สําหรับการพัฒนาพื้นที่ 
เป้าหมายให้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา  กระบวนการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติจริง 

        ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จากวิทยาเขตหาดใหญ่ 15 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 6 คน วิทยาเขต
ปัตตานี 9 คน  วิทยาเขตภูเก็ต 6 คน   วิทยาเขตตรัง 6 ตรัง  โดยเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วย-
อธิการบดี  8 คน  ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่กองกิจการศึกษา 13 คน  คณาจารยแ์ละผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 13 คน 
นักศึกษา 8 คน 

         ภาพรวมกําหนดการศึกษาดูงาน   
         วันที่ 6 เมษายน 2559  โครงการซ่อมแซมฝาย บ้านนาดี ต.พังงู  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี 

โครงการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน  อ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านโคกล่าม-บ้าน 
แสงอร่าม  ต.กุดหมากไฟ  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 

         วันที่ 7 เมษายน 2559  โครงการจัดหาน้ําใน ต.ทุ่งโป่ง  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแกน่ 
         วันที่ 8 เมษายน 2559   บ้านน้ําป้าก  ต.ตาลชุม  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน     ฝายน้ําริม บ้านพ่อ  

ต.แสนทอง  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน     อ่างเก็บน้ําน้ําเลียบ  บ้านดอนแท่น  ต.เชียงคาน  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน    
ฝายแก้ง บ้านหัวน้ํา  ต.ศิลาแลง  อ.ปัว  จ.น่าน 
          วันที่ 9 เมษายน 2559  บ้านน้ําช้าง  ต.ขุนน่าน  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน   
 

         ที่ประชุมรับทราบ  และประธานกล่าวว่า  เป็นการใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษา   
การทํางานร่วมกับชุมชน  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัย  คณะและวิทยาเขตได้ดําเนินการร่วมกับชุมชน  เช่น 
วิทยาเขตหาดใหญ่ดําเนินการในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   วิทยาเขตปัตตานีดําเนินการในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้    วิทยาเขตภูเก็ตดําเนินการกิจกรรมหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและ 
วิทยาเขตตรังดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร จึงขอให้แต่ละคณะ/วิทยาเขตดําเนินการในชุมชนเดียวกัน ทํากิจกรรม 
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ร่วมกันหลายคณะ  บูรณาการให้เกิดผลครบวงจรทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  และ
เรียนรู้ร่วมกัน  
 

      3.2 อัตลกัษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
   ประธานย้ายไปเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 1.1 
 

       3.3 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
            ฝ่ายวิชาการรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ซึง่เป็นผลการทดสอบของนักศกึษาชั้นปีที่ 3  รหสั 56   โดยทดสอบ
ระหว่างวันที ่20-21 กุมภาพันธ์ 2559   มนีักศึกษาจากทกุคณะ/วิทยาเขตเข้ารับการทดสอบจํานวนทัง้สิ้น 6,975 
คน  คิดเป็นรอ้ยละ 90.46 จากนักศึกษาทั้งหมด 7,711 คน  ใช้ข้อสอบชุดที่ 1-9 สําหรับจัดทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 4 สว่น  คือ Listening 20 คะแนน  Vocabulary  15 คะแนน   Structure 
and Usage  35 คะแนน  Reading  30 คะแนน รวม 100 คะแนน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  เพื่อทราบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU English Test  ปี-
การศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

             ที่ประชุมรับทราบ    และประธานกล่าวว่า   ปีการศึกษา 2557  จํานวนนักศกึษาที่สอบผ่าน 
ระดับ 4–ระดับ D   จํานวนร้อยละ 17.12   ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สอบผ่านในระดับ ระดับ 4–ระดับ D      
มีจํานวนรอ้ยละ 18.98  ซึ่งใกล้เคียงกนั    โดยผลการทดสอบนักศึกษาสอบผ่านมากที่สุดคือ วิทยาเขตภูเก็ต  และ
วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างจริงจัง ให้นักศึกษาเห็นความ 
สําคัญและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งในการพัฒนา คณะ/วิทยาเขตอาจกําหนดเป็นกลยุทธ์ให้นักศึกษาใช้
โปรแกรม Tell Me More ต้ังแต่ปีที่ 1   การใช้โปรแกรม Tell Me More ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะด้านภาษาอังกฤษทั้งระดับคณะและมหาวทิยาลัย   
 

      3.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ   
ในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานย้ายไปเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 1.2 
 

               3.5 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตปัตตานี ประจําปี พ.ศ. 2558         
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปตัตานี รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตปัตตานี 
ประจําปี พ.ศ. 2558 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทราบ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้   
                      ปี พ.ศ. 2558 มีการประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้        
      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
      บทบาทของวิทยาเขตปัตตานีต่อการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้                
                     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 360 (7/2557)  เมือ่วันที่ 27 กันยายน 2557 
รับทราบและเสนอความคิดเห็นเรื่อง บทบาทของวิทยาเขตปัตตานีต่อการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานีได้รับทราบ และเสนอแนะเพื่อให้วิทยาเขตปัตตานีพิจารณาดําเนินการ
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
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                     การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
       การดําเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของวิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา 2557 
คณะ/วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ จํานวน 493 คน  จําแนกเป็นการศึกษา ดูงาน 
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระยะสั้น (4-15 วัน) ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว ฟิลปิปินส์  เวียดนาม  ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง  จํานวน 381 คน   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน  (5 เดือน-2 ปี) ณ ประเทศมาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย บรูไน  จอร์แดน  ตุรกี  สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เกาหลี สหรฐัอเมริกา จํานวน 94 คน  สหกิจศกึษา (1 ภาคการศึกษา)  ณ  ประเทศ
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 18 คน  ซึ่งที่ประชุมรบัทราบ  และเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาภาษาอังกฤษของวิทยาเขตปัตตานี  
                     เหน็ชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/ตรี 
      ระดับปรญิญาโท  
                     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ..... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  
คณะศึกษาศาสตร์ 
        4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ... คณะศึกษาศาสตร์ 

        5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     ระดับปริญญาตรี  
        1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (หลักสูตร 
4 ปี)  คณะศึกษาศาสตร์ (ปรบัแก้รายวิชาตามมติคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านการตรวจประเมินสถาบัน 
การศึกษา เพื่อขอรับรองจากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ) 
        2. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ..... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
        3. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... คณะมนุษยศาสตร์และสังคม- 
ศาสตร์ 
        4. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สือ่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.... คณะวิทยาการสื่อสาร 
         5. หลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปรับแก้ประเด็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและประเด็นการแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.) 
        ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะศึกษาศาสตร์  โดยมีข้อเสนอแนะ   

                     เห็นชอบรายวิชาระดับปริญญาตรี  
         ปรับปรงุรายวิชา  4 รายวิชา  และเพิ่มรายวิชา  1 รายวิชา  
                     เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจําหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2557  และประจําปีการศึกษา 2558    โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ฯ  ในระดับบัณฑิตศึกษา      
15 หลักสูตร  และระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร 
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       ที่ประชุมรบัทราบ  ประธานกล่าวขอบคุณวิทยาเขตปตัตานี และมคีวามเห็นว่า ขอให้วิทยาเขต
ปัตตานีนําร่องในการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาเขต ให้มีทักษะเพิ่มอีก 2 ภาษา (นอกจาก
ภาษาอังกฤษซึง่ต้องพัฒนาทุกวิทยาเขต) คือ ภาษามลายู  และภาษาอาหรับ   ซึ่งภาษาอาหรบัเป็นจุดเด่นของ
มหาวทิยาลยัและมทีี่เดียวในประเทศไทย  วิทยาเขตพึงใช้ประโยชนจ์ากเรือ่งนี้  จึงขอฝากโจทย์ให้คิดว่า ทําอย่างไร 
ให้นักศึกษามีทกัษะด้านภาษาอาหรับ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการได้งานทําในประเทศตะวันออกกลาง  สําหรับการเปิด
สอนหลักสูตรทางด้านภาษาอาหรับซึ่งเปิดสอนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรแ์ละวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
ประธานรบัจะนําไปพิจารณาว่าจะทํางานร่วมกันได้อย่างไร 
 

       ก่อนปิดการประชมุ  ประธานขอใหค้ณะ/วิทยาเขตเร่งดําเนินการ  2 เรือ่ง  คือ  
       1. การพฒันาภาษาอังกฤษ   ซึ่งทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาต้องเห็นความสําคญัและพัฒนา
อย่างจริงจัง   
       2. การจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให้บูรณาการร่วมกันหลายคณะ  โดยหาพื้นที่
ดําเนินการและจัดกิจกรรมรว่มกัน 
 
เลิกประชุมเวลา 15.35 น.            

 
    (นางอุไรรัชต์   กาเทพ)                    (นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
       บันทึกการประชุม                               กรรมการและเลขานุการ 


