
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 22(3/2556) 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี

 
       
ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บํารุงวงศ์  (แทน) 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด  
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี      กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
    ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์  
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ  
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
       ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร์ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
      ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล  (รกัษาการ) 
14.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
       ดร.อรทยั  เนียมสุวรรณ 
15.   ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ     
  ผศ.ดร.สพ.ญ.ทิพยรัตน์  มสูกิะเจริญ  (แทน)  
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16.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
       ดร.จรีรัตน์  รวมเจรญิ 
17.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรตัน์ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
       ดร.อลิสรา  ชมชื่น    
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
      ดร.พรปวณี์  ศรีงาม  
20.  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 
21.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
   ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
22.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ   
  ดร.นารี  วีระกิจ  
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                    กรรมการ 
  ดร.วิชชุตา  มาชู 
24.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ศิราภรณ์  ศรีสุวรรณ 
25.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
      นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
26.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
27.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
28.  นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ   
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา          กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ   
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
5.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
7.  รองคณบดฝี่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
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9.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
11.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
12.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริหาร คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
        ไม่ม ี
 

วาระที่ 2 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่                  
            20(1/2556) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
             รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที่ 3 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
        3.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 ที่ประชุมรับทราบ   คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มสาขา ได้แก่  กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ตามคําสั่งที่ 0870/2556 ลงวันที่  25 เมษายน 2556 ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   และประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า  การพิจารณาโดยแยกเป็น 3 กลุ่มสาขา เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มสาขา เนื่องจากแต่ละกลุ่มสาขาอาจมีความต้องการไม่เหมือนกัน  และ
กําหนดระยะเวลา โดยขอให้คณะทํางานฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2557  นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ได้แจ้งกําหนดการประชุมว่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพกําหนดประชุมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ประชุมในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2556  และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
 
    3.2  ผลการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต   
                  ที่ประชุมรับทราบ  ผลการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนิน
ชีวิต  ซึ่งสืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้คณะที่รับผดิชอบสอนรายวิชาบังคับ 3 รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชาภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต   รายวิชาสุขภาวะกายและจิต   และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  
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พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นกระบวนการคิดของนักศึกษา และกําหนดขนาดห้องเรียนให้มี
ความเหมาะสม   คณะศลิปศาสตร์โดยที่ประชุมคณะผู้สอนรายวิชาดังกล่าวได้แจ้งผลการทบทวนรายวิชาภูมิปัญญาใน
การดําเนินชีวิต  โดยมีมติใหค้งชื่อรายวิชา  เนื้อหา และรปูแบบการเรียนการสอนในแบบเดิม   
 

    3.3  การจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการจัดทําข้อมูล มคอ.3 –มคอ.7   
                  ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการจัดทําข้อมูล มคอ.3–มคอ.7  ซึ่งมหาวิทยาลยั
แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อเตรียมการจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการจัดทําข้อมูล มคอ.2-มคอ.7 เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่คณะ/วิทยาเขตในการจัดทําขอ้มูลดังกล่าว และสามารถนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งมหาวิทยาลัย โดยมี
การดําเนินการดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
         -  ประชุมหารือระหว่างคณะทํางาน 
         -  สอบถามความต้องการจากคณะ/วิทยาเขต  โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ มคอ. และการจัดการ 
ระบบสารสนเทศจากทุกคณะ/วิทยาเขตเข้าร่วมประชุมหารือ 
          -  เชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดง/สาธิตเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใหแ้ก่ผู้บริหาร 
ที่ดูแลงานด้านหลักสูตร ผูร้ับผิดชอบงานด้านหลกัสูตร ผู้รบัผิดชอบงานดา้นสารสนเทศ คณะในวิทยาเขตหาดใหญแ่ละ 
กรรมการ จํานวน 3 ครั้ง (ครัง้ที่ 1 สําหรบัคณะจากกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ครั้งที่ 2 สาํหรับคณะจากกลุ่มวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี และครั้งที ่3  สําหรับคณะจากกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/อ่ืนๆ)   โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์รวบรวม 
ข้อเสนอและความต้องการของคณะ เพื่อนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศ 
         - ศูนย์คอมพิวเตอร์รวบรวม สอบถามความต้องการแบบเจาะลึกจากผู้ใช้ เช่น สอบถามจากกองบริการ-
การศกึษา สอบถามจากบัณฑิตวิทยาลยั และรวบรวมความต้องการในภาพรวม สรุปและนําเสนอคณะทํางานเพื่อเตรียม 
การจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการจัดทาํข้อมูล มคอ.2- มคอ.7 โดยต้ังเป้าหมายให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศ มคอ.3  
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 และพัฒนาระบบสารสนเทศ มคอ.4-มคอ.7 ต่อไป 
          -  ศูนยค์อมพิวเตอร์รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อคณะทํางานให้ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ    โดยให้คณะ/วิทยาเขตแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา  ได้แก่  รหัสรายวิชา 
ช่ือรายวิชา(ภาษาไทย) ช่ือรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) จํานวนหน่วยกิต คาํอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) และคําอธิบาย
รายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และนําข้อมูลเข้าระบบ 
          -  ศูนยค์อมพิวเตอร์รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อคณะทํางานให้ 
ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้คณะ/วิทยาเขตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสตูร ได้แก่ ช่ือคณะ ช่ือหลักสูตร 
สาขาวิชา และข้อมูลของประธานหลักสูตร (ไว้สําหรับระบุสิทธ์ิผู้มีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในฐานะ
ประธานหลักสูตร) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556  และนําข้อมูลเขา้ระบบ 
           - ศูนย์คอมพิวเตอร์นําเสนอระบบและเสนอคณะทํางานพิจารณาแนวทางการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
มคอ.3 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบงานด้านหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของคณะ/
วิทยาเขต ผู้บริหารคณะ/ประธานหลักสูตร 
           -  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทําคู่มือการใช้งานฯ  และจัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ มคอ.3  ซึ่งคาดว่าจะ
จัดประมาณเดือนมิถุนายน 2556   
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    3.4  การจัดทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556   
                 ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2556  ซึง่ใน          
ปีการศึกษา 2556   มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบในการจดัทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี    โดยยกเลิกการจดัทํา
เป็นซีดี แต่จัดทําเป็น E-book แทน    สําหรับการนําข้อมูลแขวนบน website ของมหาวิทยาลัย  และการจัดทําคู่มือ 
การศึกษาเป็นรูปเล่มจํานวนหนึ่งสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้งาน  ยังคงจัดทําเช่นเดิม  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม                   
 
วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
        4.1  การจัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของรายวิชาฝึกงาน        
                     โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์หารือเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดการจัดทํารายละเอียดประสบ- 
การณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานในภาค
ฤดูร้อน จํานวน 480 ช่ัวโมง  โดยไม่นับหน่วยกิต และรายวิชาฝึกงานดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ไม่มีรหัสรายวิชาและไม่มี
การลงทะเบียน  โดยในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และปีที ่4 เป็นการฝึกงานทั่วไป จํานวน 360 ช่ัวโมง   และภาคฤดู
ร้อนของชั้นปีที่ 5 เป็นการฝึกงานเลือกจํานวน 120 ช่ัวโมง เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พิจารณาว่าต้องจัดทํา มคอ.4 หรือไม่ หากต้องจัดทาํ จะจัดทําแยกตามภาคการศึกษาตามลักษณะการฝึกงาน หรือ
สามารถจัดทาํ มคอ.4 ของการฝึกงานทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม มีความเห็นว่าเนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่มีรหัส จึงใหจ้ัดทําเป็นรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา 
และมีการลงทะเบียนเรียน เช่นเดียวกับรายวิชาอื่น และจัดทํา มคอ.4 ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร    
 

        4.2   การเผยแพร่ขอ้มูลรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)   และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้าม)ี เพื่อประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
                     ตามท่ีหลกัสตูรต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ทุกสิ้นปีการศึกษา และข้อมลู 
ที่ต้องรายงานใน มคอ.7  ต้องนําผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตรมารายงานเปน็ข้อมลูสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
ซึ่งบางรายวิชาเจ้าของหลักสูตรไม่ได้เป็นผู้สอนเอง  จึงอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมทั้งในการรายงาน มคอ.7 ต้องแนบ
สําเนารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)   และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ.6 
(ถ้ามี)  ทุกรายวิชาด้วย    เพือ่ให้การจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พิจารณาในประเด็นดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
                     1. ขอให้คณะเห็นชอบในหลักการให้หลักสูตรต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลรายงานผลการดําเนินการรายวิชา 
(มคอ.5)  ทีเ่ปิดสอนในคณะ   ไปใช้เพื่อประกอบการจดัทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  ของหลกัสตูร 
อ่ืน ๆ ได้  
                    2. ขอความร่วมมือให้แต่ละหลักสูตรของทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ ดังนี้ 
                       1) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)   และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้เสร็จสิน้ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา   
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                       2) แขวนข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6   ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน ไว้บน website  ของคณะและ
แจ้ง link  ไปยังงานหลกัสูตรและพัฒนาอาจารย ์กองบริการการศึกษา เพื่อแจ้งทกุคณะใหส้ามารถนําข้อมูล มคอ.5 และ 
มคอ.6   ไปใช้ได้    โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก  website  ของคณะ  และ website   งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
กองบริการการศึกษา พร้อมทัง้ส่งข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6 ประกอบด้วย เอกสารสรปุการจัดทําขอ้มูล  มคอ.5 และ 
มคอ.6 ของรายวิชาในหลกัสูตรและรายวชิาที่บริการใหแ้ก่หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา (ตามตาราง 
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกําหนด)  พร้อมซีดีข้อมูลเอกสารสรุป   ข้อมูล มคอ.5  และ  มคอ.6  ไปยังกองบริการการศึกษา   
                        3) ในการจัดทํารายงาน มคอ.7 ซึ่งต้องแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดปีการ- 
ศึกษา ซึ่งนับวันสิ้นสุดปีการศกึษาหลังวันปิดภาคฤดูร้อน ขอให้หลักสูตรต่างๆ นําข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6 ประกอบการ 
จัดทํา พร้อมแนบข้อมูลดังกล่าวไว้ท้ายรายงาน มคอ.7 ด้วย 
 

                   มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการให้ทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการดังนี้    
                     1.  จัดทํา มคอ.5  และ มคอ.6   ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 3 หลังสิน้สุด 
ภาคการศึกษา   
                     2.  ให้คณะ/วิทยาเขตแขวนข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6  ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน ไว้บน website  ของ
คณะ/วิทยาเขต  และแจ้ง link ไปยังฝ่ายวิชาการของวิทยาเขต และงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา     
เพื่อให้ทุกคณะสามารถนาํข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6 ไปใช้ได้   โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก website ของคณะ  วิทยาเขต  
และงานหลักสตูรและพัฒนาอาจารย์     พร้อมทั้งส่งข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6 ประกอบด้วย  เอกสารสรุปการจัดทําข้อมูล 
มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการให้แก่หลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ตาม
ตารางข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกําหนด) ซีดีข้อมลูเอกสารสรุปการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6  ไปยังกองบริการการศึกษา  
                     3. ในการจัดทํารายงาน มคอ.7 ซึ่งต้องแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา นับวัน
สิ้นสุดปีการศึกษาหลังวันปิดภาคฤดูร้อน   ใหห้ลักสูตรต่าง ๆ นําข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.6 ประกอบการจัดทํา  พร้อมแนบ
ข้อมูลดังกล่าวไว้ท้ายรายงาน มคอ.7 ด้วย 
 
              4.3  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศกึษาตามนโยบายพัฒนาความเขม้แข็งด้านทกัษะภาษาองักฤษ   
                   มหาวิทยาลัยจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ของนักศกึษาชั้นปีที่ 3 รหัส 53   ซึ่งได้จัดทดสอบเมื่อวันที่ 1 - 2 มกราคม 2555     
มีนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาเขตเข้ารับการทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 5,922 คน จากนักศกึษาทั้งหมด 6,482 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.36%   มหาวิทยาลัยโดยคณะศลิปศาสตร์ได้จดัทําสรปุผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศกึษา  และ 
รายงานผลการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
                  - สรุปผลรวม ได้แก่ ข้อมลูจํานวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย (จาก 100 คะแนน) คะแนนสูงสุด คะแนน
ตํ่าสุด พิสัย (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ (Cronbach 
Alpha) 
                     - เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ผ่านต้ังแต่ 50 คะแนน 
ขึ้นไป ตามระดับคะแนน 7 ระดับ โดยมีองค์ประกอบของข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วน คือ Listening 20 คะแนน 
Vocabulary 15 คะแนน   Structure and Usage 35 คะแนน   Reading 30 คะแนน  รวม 100 คะแนน               
                   - จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนแต่ละระดับแยกตามวิทยาเขต    
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