
                  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 55(7/2563)    

วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

โดยประชุมทางไกล ณ หองประชุม  210 สํานักงานอธิการบดี  

และประชุมผานระบบ Zoom 

---------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

4. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

5. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

7.    ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

8.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

9. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 

11.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

12.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

13.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

14.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      รองศาสตราจารยสมสมร  ชิตตระการ 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

16.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ดร.ณัชชา  สุขะวัธนะกุล   (แทน) 

18. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 อาจารยปพิชญา  แซลิ่ม   (แทน) 

19.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอุษา  จิตพุทธิ   (แทน) 

21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม  

22.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร 

23.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

24.  รองคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ     กรรมการ 

 ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ 

25.  ผูแทนฝายวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน     กรรมการ 

      ดร.กานดา  เซงลอยเลื่อน 

26.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ   

27.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

28.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

 นายแดง  โฉมทอง (รักษาการ) 

29.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                        กรรมการและเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

30.  นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                                                                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

31.  นางจิราภรณ  ระฆัง                                                                          ผูชวยเลขานุการ   

วิทยาเขตปตตานี 

32.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   
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33.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

34.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

35.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

36.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 

38.  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร   (รักษาการ) 

39.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      อาจารยนัจมีย  หมัดหมาน 

40. รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

41. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

     ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

42. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

     อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

43.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

44.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

46.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส  ขวัญยืน 

47.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

48.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      
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วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

49.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี             

50.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 

51.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 อาจารยศักดา  ขจรบุญ   (แทน) 

วิทยาเขตตรัง 

52.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

53.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

 

ผูมาประชุมไมได 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

2.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  กรรมการ 

วิทยาเขตตรัง 

3.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

4.   คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุินี  สินุธก  (แทน)     คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.   ดร.เมธิณี  อยูเจริญ            คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (แทน)       ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

4.   นางเจิดจันทน  อติพันธ        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

5.   นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

6.   นางปณิญชญาณ สุวรรณชาตรี   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

7.   นางกาญจนา  กองสวัสดิ์    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.   นางสาวสุทอง  แซตั้ง        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

9.   นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

10. นางสาววภิาดา  หนูอุไร   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
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วิทยาเขตปตตานี 

11.  ดร.สมชาย  รัตนคช         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี   

12.  นางสาวปริศนา  ชัยดวง  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

13.  นางสาวซาฟนี  ลาเตะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

14.  นางสาวฐิติกานต ทัพภะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

วิทยาเขตภูเก็ต 

15.  นางสาวมลฤดี แซแต  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

16.  นางสาวปภัชญา ชัยพล   กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

17.  นางสาวสุธิตา ทัศนภาณุ  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

18.  นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์          ผูอํานวยการกองวชิาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสรุาษฎรธาน ี

19.  นางสิริน  จันทผลึก          กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

20.  นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

              ประธานกลาวเปดการประชุม  พรอมกลาวแนะนํา   และตอนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ทานใหมจากคณะพยาบาลศาสตร และสถาบันสันติศึกษา คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา 

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง ชัยเจริญวฒันะ 

ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา  และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

   1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2563  ในชวงสถานการณ

ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) 

       ตามท่ี คณะ/วิทยาเขตไดสงขอมูลแผนการจัดการเรียนการสอน  ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 ไปยังมหาวิทยาลัย   และมหาวิทยาลัยไดนํามาจัดทําเปนแผนผังสรุปการจัดการเรียนการสอนของแตละวิทยา

เขต  โดยในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดใหความยืดหยุนในแตละวิทยาเขต ซ่ึงแตละวิทยาเขต 

ก็มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางตามแตละคณะ      แตยังคงใหยึดหลักการเฝาระวัง    และลดจํานวน

นักศึกษาท่ีจะมาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจัดนักศึกษาเขาเรียนเปนรอบ ๆ กลาวคือ  นักศึกษาบางสวนจะเรียนแบบ 

online ของภาคทฤษฎท่ีีเปน active learning ท่ีบาน  และบางสวนจะเรยีนแบบ offline  ในชั้นเรียนเพ่ือฝกทักษะ

ในหองปฏิบัติการหรือการฝกงานในสถานประกอบการ   โดยยังคงใหมีการเวนระยะหางในหองเรียนและหองปฏิบัติ 

การ    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)  โดย

อาจารยจะตองทํางานหนักข้ึนและตองเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับนักศึกษามากข้ึน      ซ่ึงหากแนวปฏิบัตินี้สามารถ 
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ทําได ก็คาดวารปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้  จะเปนรูปแบบใหมท่ีจะเปนรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอไป     

2.  รายงานผลการรบันักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2563 ดวยระบบ TCAS      

    ประธานขอให ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษารายงานผลการรับนักศึกษาดวยระบบ TCAS ของ 

ปการศึกษา 2563  ในภาพรวมตอท่ีประชุม  ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษาไดรายงาน ดังนี้  

     2.1  ผลการรับนักศึกษา ดวยระบบ TCAS  จําแนกตามวิทยาเขต  

วิทยาเขต แผนรับ (คน) รับได (คน) คิดเปนเปอรเซ็นต 

หาดใหญ 4,329 4,686 108.25 

ปตตาน ี 2,675 2,044 76.41 

ภูเก็ต 950 313 32.95 

สุราษฎรธาน ี 1,417 812 57.30 

ตรัง 1,160 560 48.28 

รวม 10,531 8,415 79.91 

    2.2  เปรียบเทียบผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2562 และ 2563  

ปการศึกษา รับได (คน) 

2563 8,415 

2562 8,001 

    ผลการรับนักศึกษาของปการศึกษา 2563 เพ่ิมจากปการศึกษา 2562 จํานวน  414 คน  

    2.3  วิทยาเขตท่ีรับนักศึกษาของปการศึกษา 2563  ไดมากกวา ปการศึกษา 2562  คือ  วิทยาเขต

หาดใหญ และวิทยาเขตปตตานี  สวนวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎรธานี และตรัง  รับนักศึกษาไดนอยกวา  

     จากนั้น  ประธานกลาววาวิทยาเขตท่ีรับนักศึกษาไดนอยตองนําจํานวนนักศึกษาดังกลาวมาพิจารณาเพ่ือ

หากลยุทธดําเนินการใหรับนักศึกษาไดเพ่ิมข้ึนตอไป     สําหรับวิทยาเขตภูเก็ตมีจํานวนนักศึกษาท่ีรับไดนอยอาจเนื่อง 

จากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) และความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในการเปดรับนักศึกษา

ดวยระบบ TCAS ซ่ึงมี 5 รอบ โดยหลักสูตรท่ีครบรอบ 5 ปแลว    และตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง 

OBE (Outcome Based Education)       แตดําเนินการปรับปรุงไมทันตามรอบการดําเนินการท่ีจะตองใชหลักสูตร

ปรับปรุงในปการศึกษาใหม คือ ปการศึกษา 2564  เพราะหลักสูตรเดิมหมดอายุ   กลาวคือ  เปนหลักสูตรท่ีปรับเม่ือ

ใกลครบรอบ หรือเปนหลักสูตรท่ีไมปรับตามรอบ  ลักษณะเชนนี้มหาวิทยาลัยจะไมรับรองหลักสูตรดังกลาวเพราะไม

ผานสภามหาวิทยาลัย        จึงทําใหพลาดโอกาสในการเปดรับนักศึกษารอบ 1  และรอบ 2 ตามระบบ TCAS  สวน

หลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุงตามแนวทาง OBE  กอนครบรอบ 5 ป     แลวยังดําเนินการไมแลวเสร็จสําหรับปการ 

ศึกษาใหมท่ีจะรับนักศึกษา ลักษณะเชนนี้สามารถเปดรับนักศึกษาดวยระบบ TCAS ได        เนื่องจาก ยังอยูภายใต

หลักสูตรเดิมท่ียังไมหมดอายุ    ดังนั้น จึงขอใหทุกวิทยาเขตไดแจงใหเจาหนาท่ีรับทราบดวย    นอกจากนี้ ประธาน

ไดกลาวย้ําเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE        วาทุกหลักสูตรตองดําเนินการปรับปรุงตามแผนท่ี 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไปใหแลว ยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนจริง ๆ ท่ีหลักสูตรไมสามารถดําเนินการได ขอให

หลักสูตรแจงไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป  
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 3.  กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปการศึกษา 2563   

     ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ไดรับทราบอยางไมเปนทางการเก่ียวกับกําหนดการพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 วา คือ วันท่ี 11 – 13 กันยายน 2563 แตอยางไรก็ตาม ขอใหรอประกาศ 

จากมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

 4.  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) แบบ reskill และ upskill ท่ีอยูในหลักสูตร  และนอก

หลักสูตร  

     ประธานไดกลาววาในการจัดทําหลักสูตรแบบ OBE (Outcome Based Education)  เปนการจัดทํา

หลักสูตรท่ียึดเปาหมายของการสรางบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจง          มีทักษะในเชิง 

competency ดังนั้น การบูรณาการเนื้อหาความรูของรายวิชาท่ีมีความสมัพันธและสอดคลองกันมาผสมผสานเปน

ชุดความรูเชิงบูรณาการและมีความสมบูรณในตัว  มีผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะการเสริมสรางสมรรถนะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Skill)   จึงเรียกวา   ชุดวิชา (module)   หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ 

micro-credential   ดังนั้น  ชุดวิชาจึงไมใชการนํา 2 - 3 รายวิชามาเรียงตอกัน  ชุดวิชาจะเปดสอนท้ังในหลักสูตร

ปริญญาสําหรับนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย     และนอกหลักสูตรปริญญาสําหรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจเขา

ศึกษา         และเรียกหลักสูตรสําหรับบุคคลภายนอกท่ีเขาศึกษาในชุดวิชาวาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร  (Non 

degree)         โดยหลักสูตรนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาท่ีเปนการทบทวนความรูเดิมเพ่ือพัฒนาทักษะให

ทันสมัยมากข้ึน (reskill)        หรือพัฒนาทักษะเพ่ือใหไดองคความรูใหมท่ีสามารถคิดปฏิบัติและสรางงานใหมจาก

ทักษะท่ีสูงข้ึนและการทํางานท่ีทันสมัยข้ึน (upskill)      ในการจัดทําชุดวิชาท้ังชุดวิชาท่ีอยูในหลักสูตรปริญญาและ

นอกหลักสูตรปริญญา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ชุดวิชาจะตองระบุใหไดถึงผลลัพธการเรียนรูใหชัดเจนวาเม่ือผูเรียนเรียน 

จบแลวทําอะไรได  ทําอะไรเปนและเกิดทักษะอะไรบาง       ซ่ึงทักษะนั้นไมใชความรูแตตองแสดงผลออกมาในเชิง

พฤติกรรม   

    จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดสํารวจไปยังคณะ/หลักสูตร        เพ่ือใหแจงขอมูลชุดวิชาท่ีเปดเปนหลักสูตร 

ประกาศนียบัตร (Non degree)    สําหรับผูเรียนท่ีเปนบุคคลภายนอก  ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563   เพ่ือจะไดนํา 

ขอมูลไปใชในการเปดชุดวิชาในระบบของกองทะเบียนและประมวลผล        ใหแกบุคคลภายนอกท่ีสนใจเขาศึกษา 

สามารถลงทะเบียนเรียนในระบบการลงทะเบียนของกองทะเบียนฯ ได  โดยผูเรียนท่ีลงทะเบียนผานระบบดังกลาว 

จะรับสิทธิเพ่ือใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกับนักศึกษาในระบบ     เชน    อีเมล  

หองสมุด เปนตน และเม่ือเรียนสําเร็จในแตละชุดวิชาแลว จะไดรบัประกาศนียบัตร และยังสามารถสะสมหนวยกิต  

ในคลังหนวยกิต (credit bank)  ของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับปริญญาในอนาคตไดอีกดวย นั้น        จึงขอใหคณะ/ 

หลักสูตรแจงขอมูลและรหัสของชุดวิชาสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร  (Non degree)    ตามเกณฑการกําหนด 

รหัสรายวิชา Non degree ท่ีไมอยูในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และอัตราคาธรรมเนียมตามท่ีคณะ/หลักสูตร 

กําหนดไปยังมหาวิทยาลัยดวย  

     การคิดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของชุดวิชาข้ึนอยูกับความตองการของคณะ/หลักสูตร ถาตองการ 

ใหชุดวิชานั้นเปนชุดวิชาเพ่ือหลักสูตรฝกอบรมท่ีใหบริการวิชาการ ก็คิดในอัตราของการบริการวิชาการ      แตหาก 

ตองการใหชุดวิชานั้นเปนชุดวิชาในหลกัสตูรประกาศนียบัตร (Non degree)   การคิดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ข้ึนอยูกับคณะ/หลักสูตร เปนผูกําหนด   โดยมีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะ/หลักสูตร กับมหาวิทยาลัยใน 
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สัดสวน 70 : 30    ท้ังนี้  ชุดวิชาดังกลาวตองมีจํานวนหนวยกิตตั้งแต 3 หนวยกิตข้ึนไป  หรือเทียบเทาจํานวนชั่วโมง

เรียน 100 กวาชั่วโมงข้ึนไป โดยผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ผานระบบการ

ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยจะไดรับสิทธิใหสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยตามท่ีกลาวไวขางตน 

และประกาศนียบัตรซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางจากประกาศนียบัตรของหลักสูตรฝกอบรมท่ีเปนบริการวิชาการ    ดังนั้น 

คณะ/หลักสูตรใดท่ีประสงคจะเปดชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)  จะตองจัดสงรายละเอียดของ

หลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือผานกระบวนการพิจารณาของฝายวิชาการกอน  

  

วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 54(6/2563)  เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง  

เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 

        ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข  

 

วาระท่ี 3    นโยบายทางวิชาการ    (ไมมี) 

 

วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา    (ไมมี) 

 

วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 5.1  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา รหัส 59  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2562  

       ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร    ไดรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบ 

ของนักศึกษารหัส 59 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวาดีข้ึน โดยมีจํานวนนักศึกษาท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน 

132 คน คิดเปนรอยละ 1.74 และเม่ือพิจารณาเปนรายวิทยาเขต พบวาวิทยาเขตหาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาสอบ

ไมผาน 33 คน คิดเปนรอยละ 0.96 ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีไมจบตามโครงสรางหลักสูตร วิทยาเขตปตตานี มีจํานวน

นักศึกษาสอบไมผาน 2 คน  จากคณะศึกษาศาสตร คิดเปนรอยละ 0.12 ซ่ึงเปนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ดังนั้น คาด

วานาจะไมมีนักศึกษาท่ีสอบไมผานสําหรับนักศึกษาท่ีจบในปนี้   วิทยาเขตภูเก็ต  ยังรอผลสอบโทอิค คือ คณะการ

บริการและการทองเท่ียว สวนคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะวิเทศศึกษา คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร และ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเก็ต  มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน   ซ่ึงยังไมจบตามโครงสรางหลักสูตร       

วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน 6 คน  คิดเปนรอยละ 0.51 ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีไมจบตาม

โครงสรางหลักสูตร   วิทยาเขตตรัง สอบผานท้ังหมด ในการนี้ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดรายงานขอมูลเพ่ิมเติมวา 

นักศึกษาท่ีสอบไมผาน ณ ขณะนี้เหลือ 4 คน ซ่ึงไมจบตามโครงสรางหลักสูตร จากจํานวน 6 คน ขางตน เพราะมี

นักศึกษา 2 คน   ไดลาพักการศึกษาในปท่ีผานมา ดังนั้น นักศึกษาท่ีสอบผานคิดเปนรอยละ 99.66   วิทยาเขตภูเก็ต

รายงานเพ่ิมเติมวาขณะนี้นักศึกษากําลังเรียนภาษาอังกฤษและคาดวาสิ้นภาคฤดูรอนจะมีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน 
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เพ่ิมข้ึน สวนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเก็ต  มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน 9 คน  ซ่ึงไมจบตาม

โครงสรางหลักสูตร  พรอมนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร ไดเพ่ิมเติมให ท่ีประชุมทราบวา ขณะนี ้

มหาวิทยาลัยไดสงตารางการสงเอกสารการสอบของปการศึกษา 2563 ใหคณะ/วิทยาเขต แลว โดยกําหนดชวงเวลา

การสอบ 5 รอบเชนเดิม    แตปรับชวงเวลาเพ่ือใหนักศึกษาจบทันในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 โดยยื่นจบใหทันใน

รอบท่ี 4 สวนรอบท่ี 5 สําหรับนักศึกษาท่ียังตกหลน      และรอบท่ี 6 เฉพาะของวิทยาเขตภูเก็ตเทานั้น  เพราะมี

รอบการเปด-ปดภาคการศึกษา ไมเหมือนกับวิทยาเขตอ่ืน ๆ  

  ท่ีประชุมรับทราบ          
 

              5.2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา  

คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงประกอบดวย 5 วิทยาเขต  จะจัด 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในรูปแบบชุดวิชา (module)  ในวันท่ี  

6 สิงหาคม 2563  ณ  หองอบรมชั้น 8 อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู วิทยาเขตหาดใหญ  เพ่ือนําผลการจัดการ 

ศึกษาท่ัวไปท่ีไดดําเนินมาแลว 2 ป  มาพิจารณาวาจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือไม 

โดยอาจปรับแนวคิดใหจัดทําเปนชุดวิชา (module) มากข้ึน  เพราะมีการเรียกรองจากหลักสูตรใหจัดแบบชุดวิชา  

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนแบบบูรณาการได  แตอยางไรก็ตาม หลักการ และปรัชญาของวิชาศึกษา 

ท่ัวไปยังเหมือนเดิม กลาวคือ ไมเนนองคความรูเฉพาะของวิชาชีพแตจะเนนใหนักศึกษานํามาใชในการเรียนรูชีวิต 

ไดอยางสมบูรณ   ดังนั้น หากผลการสัมมนาเปนประการใด จะไดรายงานใหท่ีประชุมรับทราบตอไป  

  ท่ีประชมุรับทราบ          
 

   5.3  แบบฟอรมเสนอขอเปดหลักสูตรแบบ non degree  (ท่ีไมอยูในหลักสูตร)    

         ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  ไดชี้แจงแบบฟอรมเสนอขอเปดหลักสูตร 
แบบ non degree (ท่ีไมอยูในหลักสูตร) วา    แบบฟอรมนี้ใชสําหรับการขอเปดชุดวิชาท่ีไมไดอยูในเลมหลักสูตร 
เพ่ือเปดรับบุคคลภายนอกเขาเรียน    โดยคณะ/หลักสูตรจะตองระบุรหัสชุดวิชา คําอธิบายรายวิชา  อัตราคาเลา 

เรียน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบฟอรมในเอกสารประกอบการประชุม โดยเฉพาะการระบผุลลัพธการเรียนรู 
ท่ีไดจากชุดวิชาซ่ึงเปนประเด็นสําคัญวาผูเรียนทําอะไรได   ทําอะไรเปนและเกิดทักษะอะไรบาง  ซ่ึงไมใชแตเพียง 
องคความรูเพ่ือความเขาใจเทานั้น   นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร ไดกลาวเสริมวา  แบบฟอรม

เสนอขอเปดหลักสูตรแบบ non degree (ท่ีไมอยูในหลักสูตร)  แนวปฏิบัติการกําหนดรหัสรายวิชา   ข้ันตอนการ
เสนอหลักสูตรแบบ non degree และรายละเอียดตาง ๆ  สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตของสํานักการศึกษา 
และนวัตกรรมการเรียนรู :  https://eila.psu.ac.th/  ภายใตหัวขอ  หลักสูตร และเลือกหลักสูตร non degree  

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 
              5.4  แบบฟอรมเกี่ยวกับการขอเปดรายวิชา/ชุดวิชา  
          ฝายเลขานุการแจงวา มหาวิทยาลัยไดปรบัปรุงแบบฟอรมเก่ียวกับการขอเปดรายวิชาโดยเพ่ิม
รายละเอียดเก่ียวกับชุดวิชาไวในแบบฟอรมเดียวกัน  เพ่ือใชสําหรับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  มีวัตถุประสงค 

https://eila.psu.ac.th/
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เพ่ือใหครอบคลุมและสอดคลองกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน    ท้ังนี้ ใหใชแบบฟอรมดังกลาว 

ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป และไดแจงคณะ/วิทยาเขต ทราบแลว โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
การขอเปดรายวิชา/ชุดวิชา  ไดจากเว็บไซตสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ท่ี  https://eila.psu.ac.th/ 
เมนูหลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
              5.5  แบบฟอรม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
   ฝายเลขานุการแจงวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแบบฟอรม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เปน
แบบฟอรมสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี     โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถนําขอมูลจากแบบฟอรม มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสูตร ท่ีปรับใหมนี้      กรอกในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
(CHE Curriculum Online) ไดทันทีภายหลังจากท่ีหลักสูตรไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  
   กรณีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ท่ียังไมเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหใชแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหม       กรณีหลักสูตรใหมท่ีเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวใหปรับเฉพาะการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา ใหเปนไปตามแนวทาง 
OBE ตามท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหม ท้ังนี้ ใหใชแบบฟอรมดังกลาว  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

เปนตนไป ซ่ึงไดแจงไปยังคณะ/วิทยาเขต ทราบแลว โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมนี้ไดจากเว็บไซตสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   ท่ี  https://eila.psu.ac.th/  
เมนูหลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
              5.6  การปรับปรุงแบบฟอรม มคอ. 
         ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู แจงวา  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดม 
ศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา สถาบนัการศึกษาสามารถดําเนินการจัดทํา 

มคอ.3-6 ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดเอง      จึงทําใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแบบฟอรม 
มคอ.ดังกลาว โดยนําแบบฟอรม มคอ.3-6 มาปรับและบูรณาการไวดวยกันเพ่ือใชเปนแบบฟอรมในการจัดทําแผน
กอนสอน วิเคราะหการสอน และรายงานผลการดําเนินการ   ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการปรับ 

ปรุงการสอนของอาจารยผูสอนในครั้งตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
   ท่ีประชุมไดพิจารณาแบบฟอรม มคอ. ฉบับท่ีปรับปรุงแลว มีมตเิห็นชอบโดยใหปรับ/แกไข ดังนี้  
   - หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

     ขอ 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา/ชุดวิชา  
            [   ]  หลายหลักสูตร  (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนให 
                                                        หลายหลักสูตร)  

            ปรับเปน  
            [   ]  หลายหลักสูตร  (กรณีท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร) 
 

 

https://eila.psu.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://eila.psu.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9
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   - หมวดท่ี 2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา/ชุดวิชา ประสบการณภาคสนาม  
     ขอ 1 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา/ชุดวิชา    

ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับรายวิชา/ชุดวิชา 

 

ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตร * 

 

กลยุทธ/วิธีการสอน 
 

กลยุทธ/วิธีการวัดและการ 
ประเมินผล 

 

CLO1……………………. 
CLO2……………………. 

CLO3……………………. 

PLO…………………………..   

CLO2……………………. 

CLO5……………………. 

PLO…………………………..   

CLO.……………………. 
  

PLO…………………………..   

    * กรณีเปนรายวิชาท่ีเปดในหมวดวิชาเลือกเสรี ไมตองระบุความสอดคลองกับผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร    

    ปรับเปน   
     * กรณีเปนรายวิชาท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร ไมตองระบุความสอดคลองกับผลการเรียนรูระดับ 
หลักสูตร 

    อนึ่ง ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร  ไดแจงเพ่ิมเติมวา  มหาวิทยาลัยจะจัดทําแบบฟอรม 
มคอ. ดังกลาว  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เปนระบบ online      โดยจะปรึกษากับทีมพัฒนาระบบของศูนย
คอมพิวเตอรตอไป  ซ่ึงคาดวาจะเริ่มใชระบบ online ไดตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป  

 

          

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

 

          วิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สินีนาฏ บุญชวย 

    (นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช)             (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)    

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการ 

            บันทึกการประชุม                                       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู             

                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
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	เรียน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มในเอกสารประกอบการประชุม โดยเฉพาะการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้
	ที่ได้จากชุดวิชาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าผู้เรียนทำอะไรได้   ทำอะไรเป็นและเกิดทักษะอะไรบ้าง  ซึ่งไม่ใช่แต่เพียง
	องค์ความรู้เพื่อความเข้าใจเท่านั้น   นอกจากนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ได้กล่าวเสริมว่า  แบบฟอร์มเสนอขอเปิดหลักสูตรแบบ non degree (ที่ไม่อยู่ในหลักสูตร)  แนวปฏิบัติการกำหนดรหัสรายวิชา   ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรแบบ non degree และรายละเอียดต่าง ...
	และนวัตกรรมการเรียนรู้ :  https://eila.psu.ac.th/  ภายใต้หัวข้อ  หลักสูตร และเลือกหลักสูตร non degree
	ที่ประชุมรับทราบ
	5.4  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา
	ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาโดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิชาไว้ในแบบฟอร์มเดียวกัน  เพื่อใช้สำหรับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  มีวัตถุประสงค์
	เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน    ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และได้แจ้งคณะ/วิทยาเขต ทราบแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา  ได้จากเว็บไซต์สำนักการศึ...
	ที่ประชุมรับทราบ
	5.5  แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
	ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เป็นแบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ที่ปรับใหม่นี้      กรอกในระบบพิจารณาความสอดค...
	(CHE Curriculum Online) ได้ทันทีภายหลังจากที่หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
	กรณีหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ที่ยังไม่เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่       กรณีหลักสูตรใหม่ที่เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ปรับเฉพาะการเขียนคำอธิบายรายวิช...
	เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งไปยังคณะ/วิทยาเขต ทราบแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้จากเว็บไซต์สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้   ที่  https://eila.psu.ac.th/
	เมนูหลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
	ที่ประชุมรับทราบ
	5.6  การปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.
	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม
	ศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำ มคอ.3-6 ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้เอง      จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.ดังกล่าว โดยนำแบบฟอร์ม มคอ.3-6 มาปรับและบูรณาการไว้ด...
	ปรุงการสอนของอาจารย์ผู้สอนในครั้งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
	ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์ม มคอ. ฉบับที่ปรับปรุงแล้ว มีมติเห็นชอบโดยให้ปรับ/แก้ไข ดังนี้
	- หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	ข้อ 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา/ชุดวิชา
	[   ]  หลายหลักสูตร  (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้
	หลายหลักสูตร)
	ปรับเป็น
	[   ]  หลายหลักสูตร  (กรณีที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร)
	- หมวดที่ 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา/ชุดวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม
	ข้อ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา
	* กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดในหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ต้องระบุความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
	ปรับเป็น
	* กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร ไม่ต้องระบุความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับ
	หลักสูตร
	อนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร  ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า  มหาวิทยาลัยจะจัดทำแบบฟอร์ม มคอ. ดังกล่าว  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นระบบ online      โดยจะปรึกษากับทีมพัฒนาระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์ต่อไป  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ online ได้ตั้งแต่ภ...

