
  
                 วาระที่  2  
 
            รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                       ครัง้ที่ 24(5/2556)  เม่ือวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556              
 
   

       ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ในคราวประชุมครั้งที่ 24(5/2556)  เมื่อวันพุธที่  2 ตุลาคม  2556   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวโดยมติเวียน โดยกําหนดแจ้งผลการพิจารณา 
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
  
         ที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยมติเวียนข้างต้นพิจารณารายงาน 
การประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไข   
 
        จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองบริการการศึกษา /พฤศจิกายน  2556 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
ครั้งที่ 24(5/2556) 

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ   
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพ วิทยาเขตตรัง กรรมการ  
    ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์  
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รตันวิไล 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
      อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
15.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
      อาจารย์ ทพญ.ฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
16.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
      ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ  
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17.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
      ดร.จรรีัตน์  รวมเจรญิ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
      ดร.วารุณ ี ณ นคร  
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
      ดร.ชนิดา  สุวรรณประสทิธ์ิ 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
       อาจารยน์ภชา  ประภาวดี 
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
       ดร.วิชชุตา  มาชู    
22.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
      ดร.อุไรวรรณ  ช่างสลัก 
23.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี (รักษาการ) 
24.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
25.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
26.  นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
2.  นางจิฬานุช  อิสโม    คณะเภสัชศาสตร์ 
3.  นางสาวสุภาภัทร์  วัชระสวัสด์ิ   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4.  อาจารย์ปาริชาติ  เจริญวิวัฒนศรี   วิทยาเขตภูเก็ต 
5.  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   กองทะเบียนและประมวลผล 
6.  นางสาวสพัุชรีย์  อังคสุวรรณ     กองทะเบียนและประมวลผล 
7.  นางสาวฐิติพร  อารยะพงษ์  กองทะเบียนและประมวลผล 
8.  นายนวนิก  จุลนพ    กองทะเบียนและประมวลผล  
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี                        กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ   
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
5.  รองคณบดฝี่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
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7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
10.   ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ     
11.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
13.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
16.  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว   
  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ   
18.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.                  
            ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยแนะนํากรรมการใหม่ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ และอาจารย์สทุธิชัย งามช่ืนสุวรรณ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร ์ จากนั้น ดําเนนิการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้ 
             1.1  การจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษา (Tell me More)  
                    มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร   โดยได้จัด 
ซื้อโปรแกรมพฒันาทกัษะทางภาษา (Tell me More) จํานวน 40,000 สทิธ์ิ ใช้งบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาท  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดสรรสิทธ์ิให้แก่คณะ/วิทยาเขต/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยจะจัดสรรสิทธ์ิการใช้งานเป็น  
3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง จดัสรรใหแ้ก่คณะ/วิทยาเขตโดยจะพิจารณาตามสัดส่วนของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร  
และใหค้ณะ/วิทยาเขตบริหารจัดการการใช้โปรแกรมดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่สอง จัดสรรใหแ้ก่คณะ     
ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถนําไปปรับใช้เพื่อสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษได้   และ
ส่วนทีส่าม จัดสรรไว้สําหรบัส่วนกลางของมหาวิทยาลัย สําหรับการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการ/ดูแลโดยศูนย์สื่อการเรียนรู้  และในการเตรียมการเพื่อใช้โปรแกรมดังกล่าว  มหาวิทยาลยัจะจัดฝึกอบรม
การใช้งานโปรแกรมฯ ในระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
ช้ัน 3  อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ
การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษา (Tell me More)  ให้แก่ผู้บริหาร  อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษ และ
เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลระบบ  ซึ่งการจัดครั้งนี ้ จดัให้ผู้เข้ารับการอบรมตามกลุม่เป้าหมายที่กําหนด  โดยแต่ละกลุ่มจะมีการ   
ฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน  จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ที่เกีย่วข้องเข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย 
 

                   ที่ประชุมรับทราบ 
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        1.2  แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
             มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยส่งเสริมสนบัสนุนให้หลกัสูตร รายวิชา และอาจารย์ผูส้อน  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21  โดยปรบัเปลี่ยนวิธีการจัดการเรยีนการสอนเป็นรูปแบบใหม่ทีใ่ห้ผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น คือการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู ้โดยเชิญศาสตราจารย์ 
นพ.วิจารณ์  พานิช  บรรยายพิเศษ “สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21”  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2556   ณ ห้องประชุม
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  คณะแพทยศาสตร์   และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือจากคณะ/
วิทยาเขตแจ้งข้อมูล หลักสูตร รายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกลุ่มนํารอ่ง แล้วจะพฒันาจากกลุม่นําร่องขยายผลไปสู่หลกัสูตร รายวิชา และอาจารย์
ผู้สอนอื่น ๆ ต่อไป  โดยเบื้องต้นจัดอบรมแก่กลุ่มนําร่องตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  (1) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (3) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (4) กลุม่สาขา
สังคมศาสตร์ (5) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และ (6) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ซึง่แต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรประจํา
กลุ่ม โดยใหแ้นวคิดในการดําเนินการพร้อมตัวอย่างและติดตามผลการดําเนินการ รวมถึงแลกเปลี่ยน เรยีนรู้  ฯลฯ ตามท่ี
วิทยากรกําหนด โดยฝึกอบรมกลุ่มละ 2-3 ครั้ง กําหนดจดัในเดือนมิถุนายน–ตุลาคม 2556  นอกจากนี้ มหาวิทยาลยั
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุม่นําร่องในการจัดการเรียนการสอน และสนบัสนุนการไปนําเสนอผลงาน/การ
ตีพิมพ์ผลงาน         
 

                  ที่ประชุมรับทราบ 
 
         1.3  นโยบายการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ใหม่และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน  
                  มหาวิทยาลัยจะเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อกําหนดนโยบายการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารยใ์หมแ่ละแนวทางการพัฒนาอาจารยด้์านการเรยีนการสอน โดยจะกําหนดให้อาจารยใ์หม่ทุกคน และอาจารย ์    
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี  และยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสตูรการเรียนการสอนในระดับอุดม-
ศึกษา ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”  ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้ 
ให้อาจารย์ใหมทุ่กคนเข้ารับการอบรมใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี หลังจากที่เริ่มปฏิบัติงาน และกําหนดให้
การเข้าอบรมดงักล่าวเป็นมาตรการหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยใ์หม ่   นอกจากนี้จะกําหนดให้
อาจารย์ประจําทุกคนต้องผ่านการอบรม ประชุม สมัมนา เกีย่วกับหลักสูตรและหรือการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั/วิทยาเขต หรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยกําหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ประจํา   กรณทีี่เข้าร่วมการประชุมทีค่ณะจัดขึ้นเอง  ต้องเป็นโครงการทีม่หาวทิยาลยัอนุมัติให้จัดและมรีายชื่อ
ผู้เข้าร่วมที่ชัดเจน   จึงจะสามารถนําไประบุไว้ในแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานได้  
 
                  ที่ประชุมรับทราบ 
 
             1.4  การประชุมวิชาการ  The 2nd PSU Education Conference  “Smart Learning with Transformative 
Education"  ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556  ณ  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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                  มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ  The 2nd PSU Education Conference “Smart Learning with 
Transformative Education"  ระหว่างวันที ่24-25 ตุลาคม 2556  ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ 
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  และนกัศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาเขต   ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
การศึกษา และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว   ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถนําไประบุในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้  
  
            ที่ประชุมรับทราบ             
 

วาระที่ 2  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ที ่       
             23(4/2556) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556  
              รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที่ 3 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
         3.1 ร่างกําหนดเปิด - ปิด ปีการศึกษา 2557 และร่างกําหนดเปิด - ปิด ปีการศึกษา 2558    
                  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบร่างกําหนดเปิด - ปิดปีการศึกษา  2557   และร่างกําหนดเปิด - ปิด      
ปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผลนําเสนอ
ดังนี้ 
                 1.  ร่างกําหนดเปิด - ปิด ปีการศึกษา 2557  ซึ่งกําหนดช่วงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน      
การสอบ และปิดภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็น 18 สัปดาห์   
                                           ภาคการศึกษาที่ 1 
วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันจันทร์ที่  11 สิงหาคม  2557 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันเสาร์ที่   20  ธันวาคม  2557 
วันปิดภาคการศึกษา     วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม  2557 
                                          ภาคการศึกษาที่ 2 
วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันจันทร์ที่  12  มกราคม  2558 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันอาทิตย์ที่  17 พฤษภาคม  2558 
วันปิดภาคการศึกษา     วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม  2558 
                                            ภาคฤดูร้อน 
 

วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันอังคารที่  2  มิถุนายน 2558 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม 2558 
วันปิดภาคการศึกษา     วันเสาร์ที่  25  กรกฎาคม 2558 
 

                  2.  ร่างกําหนดการเปิด – ปิด ปีการศึกษา 2558  โดยกําหนดช่วงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 
การสอบและปิดภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558  เป็น 18 สัปดาห์   
                                            ภาคการศึกษาที่ 1 
วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันจันทร์ที่  10  สิงหาคม  2558 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันเสาร์ที่  19  ธันวาคม  2558 
วันปิดภาคการศึกษา     วันอาทิตย์ที่  20  ธันวาคม  2558 
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                                             ภาคการศึกษาที่ 2 
วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันจันทร์ที่  4  มกราคม  2559 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันเสาร์ที่  7  พฤษภาคม  2559 
วันปิดภาคการศึกษา     วันอาทิตย์ที่  8  พฤษภาคม  2559 
                                             ภาคฤดูร้อน 
วันเปิดภาคการศึกษาและเขา้ช้ันเรียน   วันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2559 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา    วันศุกร์ที่  15  กรกฎาคม  2559 
วันปิดภาคการศึกษา     วันเสาร์ที่  16  กรกฎาคม  2556  
 

         3.2  การจัดทําและการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับปริญญาตร ี
           ที่ประชุมรับทราบ การจัดทําและการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับปริญญาตร ี 
ของคณะ/วิทยาเขตที่ได้รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555   
ไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังส่งไม่ครบทุกหลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และ
ประธานแจ้งว่า ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) กําหนดให้หลกัสูตรจะต้องดําเนินการ
จัดทําเอกสาร มคอ. 3 – มคอ. 7 ตามท่ีกําหนดไว้ให้ครบถ้วนทุกรายวิชาทุกหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด จึงจะผ่านการประเมินในระดับดี  ซึ่งแม้ว่าเอกสาร มคอ. ดังกล่าวจะไม่ต้องส่งไปยัง สกอ.   แต่ สกอ. ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพภายในเป็นการควบคุม ติดตาม และประเมินการดําเนินการ  โดยจะดูผลการดําเนินการจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี  หากหลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้ในระดับดีต่อเนือ่งกัน 2 ปี สกอ. จะไม่เผยแพร่
หลักสูตรดังกลา่วต่อสาธารณะ อันจะส่งผลกระทบต่อการรับรองคุณวุฒิและการรับรองเงินเดือนบัณฑิตจากสํานักงาน 
ก.พ.  ซึ่งมีผลให้บัณฑิตที่สําเร็จในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรบัรองดังกล่าว ไม่สามารถเข้ารับราชการได้  ดังนั้น  เพื่อใหทุ้ก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รบัการเผยแพร่จาก สกอ. และเพื่อไมใ่ห้เกิดผลกระทบต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกคณะ/วิทยาเขตให้ความสําคัญต่อการดําเนินการดังกล่าว โดยกําหนดกลยุทธ์ กระบวนการ ในการ
กํากับ ดูแล ติดตามให้ทุกหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑ์ข้างต้นอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

             3.3  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                ที่ประชุมรับทราบ  การดําเนนิการของมหาวทิยาลัยเกีย่วกับการจัดทํา มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ   ซึง่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี้  
จัดอบรมเพื่อรับทราบนโยบายและใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.2-มคอ.7 ให้แก่ผู้บรหิารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุน ทุกคณะ/วิทยาเขต ต้ังแต่ ปี 2553–2556 จาํนวน 11 ครั้ง    จัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินงานด้าน มคอ. เช่น จัดทํา template มคอ.3 - มคอ.7 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  เพื่อเปน็ 
แนวทางการจัดทํา มคอ. แขวนบนเว็บไซต์  รวมทั้งจัดทําแนวทางการดําเนินการ มคอ.7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา เป็นต้น  แจ้งคณะ/วิทยาเขตให้จัดส่ง มคอ.3–มคอ.7 และติดตามผลการดําเนินการของคณะ/วิทยาเขตเป็น 
ระยะ  สรุปประเด็นสําคญัทีพ่บจากการอ่านรายงาน มคอ. การให้ความช่วยเหลอืเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน มคอ. และ 
การเตรียมข้อมูลโดยการประสานกับกองทะเบียนฯ จัดทําแบบประเมินการทวนสอบผลการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา  
ให้กับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบังคับของมหาวิทยาลัย  จัดทําตัวอย่างแบบประเมินรายวิชา/แบบทวนสอบผล
การเรียนรู้  ตัวอย่างการเขียน มคอ. 3  มคอ.5 และ มคอ.7 แขวนบนเว็บไซต์ของงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  
กองบริการการศึกษา รวมทัง้การประสานกับศูนย์คอมพิวเตอรใ์นการจัดทํา มคอ.3 –มคอ.4 ออนไลน ์ ซึ่งจะเริม่ใช้ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มคอ.3 ออนไลน ์ให้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร 
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อาจารย์ เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ/เจ้าหนา้ที่ที่ดูแลหลักสูตรของคณะ/วิทยาเขตและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 11 ครั้ง 
ตลอดจนมีการวางแผนเพื่อจัดทํา มคอ.4– มคอ.7 ออนไลน์ ต่อไป   
 
วาระที่ 4  เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
        4.1  การพิจารณาการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                  สืบเนื่องจากคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั ้งที่ 
23(4/2556)  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556   ได้พิจารณาเรื่อง การทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว   มีมติให้
ทุกคณะ/วิทยาเขต สามารถพิจารณาทบทวนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่    เพื่อทดแทนรายวิชาเดิมที่เป็น
วิชาบังคับในปัจจุบัน   ทั้งที่เป็นรายวิชาที่เปิดสอนภายในคณะ ต่างคณะ  ต่างวิทยาเขต  เพื่อนํามากําหนดเป็นวิชาบังคับ
หรือบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไม่เกิน  5 รายวิชา ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชา  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและ
บริบทของหลักสูตร/สาขาวิชา  โดยให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556             
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาเขตพิจารณาทบทวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป    และคณะ/วิทยาเขตได้แจ้งผลการพิจารณาแล้ว     
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พิจารณาข้อมูลการเสนอรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   และวิทยาเขตตรัง         
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
       มติทีป่ระชุม    ประธานมอบให้ฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนของวิทยาเขตหาดใหญ่
ใหม่   และเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลการเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหาดใหญ่   วิทยาเขต
ภูเก็ต  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง  อีกครั้งหนึ่ง  
 
 วาระที่ 5  เรือ่งอื่น ๆ   
         5.1 ข้อหารือประเด็นสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
มายังมหาวิทยาลัย โดยเสนอพิจารณา 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับหลกัสูตร
บูรณาการโครงการความร่วมมอืการจัดการเรยีนการสอนแบบสหกจิศกึษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับบริษทัมิชลนิ 
จํากัด ในปีการศึกษา 2556 แบบเหมาจ่ายรายหัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยหลงัจากมหาวิทยาลัยหักรอ้ยละ 4 
แล้ว ให้จัดสรรเงินที่เหลือทั้งหมดคืนใหค้ณะฯ   และประเด็นที่ 2 ขอทราบความชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยจะมีแนวทาง   
และวิธีการจัดสรรงบประมาณการจัดการศกึษาระบบสหกจิศึกษาแก่คณะวิชาอย่างไร  ซึ่งได้พิจารณาข้อเสนอข้างต้นแล้ว  
ขอเรียนดังนี้ 
              ประเด็นที่ 1  ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ  เป็น
กรณีพิเศษ 
             ประเด็นที่ 2  ขอชี้แจงดังนี้ 
                  1) การกําหนดค่าหน่วยกิตของสหกิจศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาเขตไม่เท่ากันและบางคณะไม่ได้กําหนดไว้  
ตัวอย่างคณะทีม่ีการกําหนดคา่หน่วยกิตรายวิชาสหกจิศึกษา   คอื   คณะทรัพยากรธรรมชาติ   หน่วยกิตละ 1,000 บาท 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ หน่วยกิตละ 800 บาท   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้มและคณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ  หน่วยกิตละ 500 บาท  
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