
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที่ 20(1/2556)        

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13.30 น.                    
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี            

 
       
ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด  
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ   
  รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
    ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์  
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี      กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสทุธ์ิ 
10.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
    รองศาสตราจารร์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลกัษณ์  ล้อมลิม้  (แทน) 
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16.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ  
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
      นางปพิชญา  ชํานิไพบูลย์  (แทน) 
20.   ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ     
  ดร.สุณีย์  หวันเหล็ม  (แทน)  
21.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
  อาจารย์จิตรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน)  
22.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
   ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ   
  ดร.นารี  วีระกิจ 
24.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
  ดร.ชนิดา  สุวรรณประสิทธ์ิ 
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
  นางสาวประกายแก้ว  โกวิทกิตติกุล  (แทน)   
26.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                    กรรมการ 
  ดร.วิชชุตา  มาชู 
27.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
28.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
29.  นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา          กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
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6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
8.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
9.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริหาร คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
13.  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
15.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
16.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศลิปศาสตร์                
2. ดร.กวินพัฒน์   สิริกานติโสภณ   คณะวิทยาศาสตร์ 
3. นางสาวดลณพร  ชาติพันธ์ุ  กองทะเบียนและประมวลผล 
4.  นางสาววนิดา   ตันติธรรมภูษิต  กองทะเบียนและประมวลผล                      
5. นางสาวปริศนา  ชัยดวง  งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์  วิทยาเขตปัตตานี 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.                  
 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
        ไม่ม ี
 

วาระที่ 2  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ครั้งที่                       
            19(4/2555) วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที่ 3 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
        3.1 การดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                  ที่ประชุมรับทราบ  การดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งดําเนินการตาม
นโยบาย สกอ. ที่กําหนดให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการทํางาน (Work Integrated Learning, WIL) โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หลักสูตรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ WIL    กําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าของนักศึกษาที่เลือกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ 5%  ของจํานวน
นักศึกษาที่รับแต่ละชั้นปี  แต่งต้ังคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อน
งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ทุกวิทยาเขต)  ศูนย์สื่อการ-
เรียนรู้ซึ่งดูแลเรื่องดังกล่าว ได้รายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดําเนินการต่อไป ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
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1. ผลการสํารวจความต้องการการสนับสนุนการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาจากคณะ/วิทยาเขต 
สรุปความต้องการในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้  

1.1 ควรมีคู่มือสหกิจศึกษา/แนวปฏิบัติการดําเนินงานสหกิจศึกษาของส่วนกลาง  
1.2 การจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา  
1.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกจิศึกษา  
1.4 ให้มีการจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่คณาจารย์ บุคลากร และ 

นักศึกษา 
1.5 มีฐานข้อมูลสถานประกอบการ  
1.6 จัดให้มีการศึกษาดูงานกับสถานศึกษาที่ดําเนินงานสหกิจศึกษา และประสบความสําเร็จ 
1.7 จัดทํา MOU กับหน่วยงานที่จัดสหกิจศึกษา (ทั้งในภาครัฐและเอกชน) 
1.8 จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานสหกิจศึกษา   
1.9 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
1.10 มีการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา  ทั้งในส่วนของนักศึกษา สถานประกอบการ   

สถานศึกษาและคณาจารย์นิเทศก์ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการสหกิจศกึษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   เพื่อขับเคลื่อนสหกิจศกึษาให ้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  เป็นประธาน 

เครือข่าย ได้แก่  โครงการสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา  เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2555  ณ  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   โครงการบรรยายพิเศษ “Internationalization of cooperative study at Durban University   
of Technology”   By Mr.Shakeel  Ori, President  of  the Southern African  Society  for  Co-operative  
Education (SASCE)  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ  ห้องประชุม 1  สํานักงานอธิการบดี  และโครงการอบรมเชิง- 
ปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศกึษา รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์  
แอนด์ รีสอร์ท  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา  

4. สถานการณ์ปัจจุบัน   จํานวนอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย   มีจํานวน 64 คน   ได้แก่  คณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร  จาํนวน  5 คน    คณะทรัพยากรธรรมชาติ   จาํนวน 3 คน    คณะศลิปศาสตร ์  จํานวน 5 คน  
คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 คน  คณะรัฐศาสตร์ จํานวน 8 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 8 คน คณะวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 10 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จํานวน 8 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 คน 
คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 คน  และคณะวิทยาการสื่อสาร จํานวน 11 คน  

5. แผนการจัดกิจกรรมและที่กําลังดําเนินการอยู่ 
5.1 จัดทําแผ่นพับเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5.2 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 
5.3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่คณาจารย์   จะจัดประมาณเดือนมีนาคม  

2556   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ขั้นตอน/กระบวนการการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่
อาจารย์ผู้สอน  ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการติดต่อทาบทามวิทยากร และจะประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

5.4 จัดอบรมอาจารย์นิเทศก์สําหรับคณาจารย์ 1 รุ่น จํานวน 100 คน 
5.5 จัดทําคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละคณะ  
5.6 จัดทําฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
5.7 ร่วมกับคณะฯ ในการจัดหาตําแหน่งงาน 
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5.8 พัฒนาทีมวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
5.9 พิจารณาคัดเลือกผลงานเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเข้าประกวดระดับเครือข่ายฯ 

6. งานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง   การดําเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยในฐานะ 
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและกํากับดูแลโดยคณะทํางาน 
เครือข่ายฯ    และจากการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการเข้าร่วมเครือข่ายของวิทยาเขต (นอกที่ต้ัง)   จากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้  

6.1 แนวทางการเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขต (นอกที่ต้ัง)   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดนโยบายให้มีการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาในลักษณะเครือข่าย  
9  เครือข่ายฯ  และให้การสนับสนุนงบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ  2551  จากการประชุมประธานเครือข่าย
พัฒนา สหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 การกําหนดแนวทางการ
เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขต  ดังนี้ 
                               1) ให้วิทยาเขตเข้าร่วมเครือข่ายโดยยึดพ้ืนที่ต้ังเป็นเกณฑ์ เพื่อร่วมดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โดยความสมัครใจ  
                               2) การนับรวมหลกัสูตร/สาขาวิชาให้นับรวมกับสถาบันที่ต้ังหลัก   เพื่อรายงานสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในภาพรวม 
                                  3) การจัดนิทรรศการหรือการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย/ระดับชาติ 
ให้ดําเนินการร่วมกับสถาบันที่ต้ังหลัก 
                               ดังนั้น วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ซึ่งเดิมถูกจัดรวมไว้ภายใต้
เครือข่ายภาคใต้ตอนบนให้มีการดําเนินการ ดังนี้  
                               1) ยังคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนได้ 
                                   2) ข้อมูลการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง  ให้ส่ง/รวบรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
                                  3) ให้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษากับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเ์ป็นแม่ข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

6.2 การเข้าร่วมโครงการ Best practice: นําเสนอผลงานนกัศึกษาสหกิจศกึษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจ- 
ศึกษาภาคใต้ตอนล่างจะจัดโครงการ Best practice:  นําเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 
2556  ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน ช้ัน 8  โรงแรมลีการ์เดนสพ์ลาซ่า  โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษา 
ออกสู่สังคม   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา   คัดเลือกและตัดสิน
ผลงานเด่นระดับเครือขา่ย/ระดับชาติ สําหรบังานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556   โดยให้แต่ละคณะ/วิทยาเขต
ที่ดําเนินการสหกิจศึกษาคัดเลือกผลงานเด่นระดับคณะ/วิทยาเขต     เสนอไปยังหน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและ
การสร้างเครือข่าย ศูนย์สื่อการเรียนรู้  เพือ่คัดเลือกและพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยก่อนนําส่งในระดับเครือข่ายฯ 
ต่อไป  โดยแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 โครงการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคม-
ศาสตร์ จํานวน 1 โครงการ   และสหกิจศกึษานานาชาติ จํานวน 1 โครงการ    ส่วนเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลอืก
ตัดสินผลงานเด่นอยู่ระหว่างดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
               6.3 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา  รุ่นที่ 3   และ
เพิ่มเติม รุ่นที่ 1  ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างมีแผนกําหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษารุ่นที่ 3  และเพิ่มเติม รุ่นที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556  โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละคณะต่อไป  
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                   นอกจากนี้ ประธานขอความร่วมมือคณะให้ตระหนักและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้นเพื่อนําไปปรับใช้ในคณะต่อไป    รวมทั้งให้ความสําคัญในการเข้ารว่มกิจกรรมสหกิจศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
และเครือข่าย 
 
วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
        4.1  ทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
                     มหาวิทยาลัยกําหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ์ละใช้อยู่ในปัจจบัุน  
ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 10-15 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต  อยู่ในดุลยพินิจของ
หลักสูตร 2-7 หน่วยกิต กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์6-9 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต อยู่ในดุลยพินิจ 
ของหลักสูตร 3-6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 
3-6 หน่วยกิต  รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยใช้สําหรับทุกหลักสูตรและทุกวิทยาเขต ยกเว้น
วิทยาเขตปัตตานีที่กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตเอง  แต่มีรายวิชาที่เทียบเคียงได้กับรายวิชา
บังคับของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้มาระยะหนึ่งแล้ว กอปรกับมหาวิทยาลัยต้อง
เตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เพื่อพิจารณาทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทัว่ไป และคณุลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณารายวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก่อน ได้แก่  
รายวิชาภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  รายวิชาสุขภาวะกายและจิต  และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  
ซึ่งได้เห็นชอบเป็นหลักการในเบื้องต้นให้ทบทวนชื่อรายวิชา ปรับ/เพิ่มเนื้อหารายวิชา ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้เน้นกระบวนการคิดของนักศึกษา และอาจจัดรูปแบบการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ โดยอาจจัดกลุ่มรายวิชา
เลือก เพื่อใหน้ักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งได้เสนอแนะการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ข้างต้นด้วย  ดังนั้น ในช่วงที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จะขอความร่วมมือคณะที่
รับผิดชอบสอนรายวิชาบังคับทั้ง 3 รายวิชาข้างต้น  ดําเนินการดังนี้ 
                   1. พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เนน้กระบวนการคิดของนักศึกษา  แต่ไม่จําเป็น 
ต้องเน้น problem based หรือ project based   และกําหนดขนาดห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 
                    2. เนื่องจากในบางรายวิชาข้างต้นจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนจากหลายศาสตร์   จึง 
ขอให้คณะเจ้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์แก่คณะที่รับผดิชอบเปิดสอนรายวิชา ในการให้อาจารย์ในคณะ  
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมาเป็นผู้สอน/ร่วมจัดการเรียนการสอน  โดยขอให้ถอืเป็นภารกิจปกติ    
 

        4.2   รูปแบบการบริหารจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
              หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย  ศูนย์สื่อการเรียนรู้    เสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการการดําเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์    พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการการดําเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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                     มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติดังนี้ 
                1. การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
                        1) รวบรวม MOU ที่คณะ/วิทยาเขตได้ลงนามกับหน่วยงานที่จัดสหกิจศึกษา ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนไว้ที่หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
                         2) สร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อ
พัฒนาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ 
                        3) ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยเพิ่มกรรมการ
จากคณะที่เข้มแข็งด้านสหกิจศึกษา  
                        4) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา  เพื่อใหค้วามรู้ความ
เข้าใจแก่คณาจารย์นิเทศก์นกัศึกษาสหกิจศึกษา   เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารยใ์นการดําเนินการสหกิจศึกษา
ของแต่ละคณะ 
                        5) จัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ในภาพรวมที่เป็นเรื่องทั่วไปให้ทุกคณะ  และขอความร่วมมือคณะที่ดําเนนิการเข้มแข็งด้านสหกิจศกึษาร่วมเป็นวิทยากร  
ส่วนเรื่องวิชาชีพเฉพาะของคณะ  ขอให้อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะที่จะต้องเป็นผู้เตรียมให้นักศึกษา 
                    2. การดําเนินการของคณะ 
                       1)  จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จํานวน  1 คน ดูแลงานด้านสหกิจศึกษาของคณะ 
                         2)  กําหนดนโยบายสหกิจศึกษาของคณะให้ชัดเจน  จัดทําระบบ/ขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจศกึษา 
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัว่กันในคณะ  
                       3) กําหนดให้อาจารย์ที่ดูแลสหกิจศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจ-
ศึกษา    
 
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ    
            5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2556 
             ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  ประจําปี 
2556  ซึ่งกําหนดประชุมเดือนละครั้ง ในวนัพุธสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 215 สํานักงาน
อธิการบดี   โดยในการประชุมใช้ระบบการประชุมทางไกล  และเป็นการประชุมระบบ E-meeting   และในป ี2556 
ได้กําหนดการประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้  
  ครั้งที่  20(1/2556) วันพุธที่  9 มกราคม  2556  (งดประชุม) 

  ครั้งที่  20(1/2556) วันพุธที่  6 กุมภาพันธ์  2556 
 ครั้งที่  21(2/2556) วันพุธที่  6 มีนาคม  2556  
 ครั้งที่  22(3/2556) วันพุธที่  3 เมษายน  2556 
  ครั้งที่  23(4/2556) วันพุธที่  8  พฤษภาคม 2556 
 ครั้งที่  24(5/2556) วันพุธที่  5  มิถุนายน 2556 
 ครั้งที่  25(6/2556) วันพุธที่  3 กรกฎาคม 2556 
 ครั้งที่  26(7/2556) วันพุธที่  7  สิงหาคม  2556 
 






