
            
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 7/2549 

วันพุธที ่ 2  สิงหาคม  2549   เวลา 13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.อรญัญา   เชาวลิต     
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  กีฬา และวฒันธรรม กรรมการ  
      รองศาสตราจารยผ์ดงุยศ   ดวงมาลา   
 3.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           กรรมการ 
      อาจารย ์ดร.นงนชุ   บญุยงั                  
 4.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั          กรรมการ 
      อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั     
 5.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
 6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศ์กึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร  
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี  สทุธรงัษี      
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชตุมิา   ตนัติกิตติ 
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                 กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์                                                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์  เจริญจิระตระกลู 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ  

 ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรตัน ์  วรภมร    
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14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์  กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยม์าลี  สบายย่ิง 
15. รกัษาการในต าแหน่งผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                          กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรตัน ์  สรอ้ยเสรมิทรพัย ์    
16. รองคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั   สทุธินุ่น  
17  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 
      เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี           กรรมการ 
      อาจารยว์าสนา  บญุแสวง  
18. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
      เขตการศกึษาภเูก็ต  
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอตุสาหกรรมบริการ           กรรมการ 
      อาจารยส์มเจตน ์  ศรรีะบาย 
20. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  เขตการศกึษาภเูก็ต        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รตันา   เวทยป์ระสิทธ์ิ  
21. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
22. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
23. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์       กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
3.  ผูอ้  านวยการหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
4.  ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                               กรรมการและเลขานกุาร 
     นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู ้
    อาจารย ์ดร.จารุวรรณ   กฤตยป์ระชา 
2. นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
3. นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี  ้

วาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ไมม่ ี
 

วาระที ่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 6/2549 
    วันพุธที ่ 5  กรกฎาคม  2549 

                  ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   
 

วาระที ่ 3  เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

   ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
    4.1  การแตง่ตัง้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
           ท่ีประชมุรบัทราบการแตง่ตัง้คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   ชดุใหม ่  ตามค าสั่งท่ี  

1411/2549   ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ซึง่มีกรรมการเพ่ิม  
จ านวน  5 คน  ไดแ้ก่ 
                         1.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                         2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอตุสาหกรรมบริการ เขตการศกึษาภเูก็ต 
                         3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม เขตการศกึษาภเูก็ต 
                         4.  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจดัการ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
                         5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
 

       4.2  งดการน าเสนอผลการวิจยัประเมินหลกัสตูร  
                         ท่ีประชมุรบัทราบ     การงดการน าเสนอผลการวิจยัประเมินหลกัสตูร      ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ      โดยมีความเห็นวา่       เน่ืองจากคณะผูวิ้จยัสง่รายงานผลการวิจยัประเมินหลกัสตูรมายงั
มหาวิทยาลยัยงัไมค่รบทัง้หมด   จงึใหง้ดการน าเสนอผลการวจิยัประเมินหลกัสตูร ในวนัท่ี 9 สิงหาคม  2549   และขอ
ความรว่มมือใหค้ณะเรง่รดัคณะผูวิ้จยัสง่รายงานผลการวิจยัประเมินหลกัสูตรไปยงัมหาวิทยาลยัภายในเดือนกนัยายน  
2549  เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 

      4.3  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้ศกึษาขัน้ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

             ท่ีประชมุรบัทราบ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้ศกึษาขัน้ปริญญาตร ี  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  

      4.4  โครงการเสริมสรา้งภาพลกัษณม์หาวิทยาลยัสูส่ายตาครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทั่วประเทศ  ณ  วิทยาเขต/เขตการศกึษา  ทัง้  5  แห่ง 
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              ท่ีประชมุรบัทราบ โครงการเสริมสรา้งภาพลกัษณม์หาวิทยาลยัสูส่ายตาครูแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายทั่วประเทศ  ณ วิทยาเขต/เขตการศกึษา  ทัง้  5  แห่ง    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  โดยมีความเห็นเก่ียวกบัโครงการดงักลา่ว  ดงันี  ้

                1. เสนอใหม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมตามโครงการขา้งตน้ 
โดยใหค้ณะเสนอช่ือผูแ้ทนของคณะ/วิทยาเขต/เขตการศกึษาไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือด าเนินการแตง่ตัง้ตอ่ไป 
                2. ขอใหวิ้ทยาเขต/เขตการศกึษาวางแผนการจดักิจกรรมดงักลา่วโดยเนน้กิจกรรมเชิงรุก   มีประ-
โยชน ์  และสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ครูแนะแนว  เพ่ือดงึดดูนกัเรียนท่ีเรียนเก่งใหส้นใจมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัโดย
ผ่านการแนะน าของครูแนะแนว     

 

        4.5  โครงสรา้งคณะอนกุรรมการสภาวิชาการ   เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลกัสตูรและรายวิชา 
               ท่ีประชมุรบัทราบ โครงสรา้งคณะอนกุรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลกัสตูรและ

รายวิชา   ซึง่เป็นอ านาจท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ตามค าสั่งท่ี 033/2549 ลงวนัท่ี 27 
มิถนุายน 2549  สามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการ อนกุรรมการ คณะท างานหรือบคุคลหนึ่งบคุคลใด เพ่ือกระท าการใด ๆ 
อนัอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาการฯ  ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการเปิด ปิด ปรบัปรุง
หลกัสตูรและรายวิชาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสทิธิภาพ  สภาวิชาการในคราวประชมุครัง้ท่ี 
87(6/2549) เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2549  จงึมีมติเห็นชอบใหม้ีคณะอนกุรรมการสภาวิชาการเพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณา
กลั่นกรองหลกัสตูรและรายวิชาก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนมุตัิและน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
รบัทราบการอนมุตัิในล าดบัสดุทา้ย    โครงสรา้งคณะอนกุรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลกัสตูรและ
รายวิชา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

 

    4.6  การด าเนินการหลกัสตูร  ปี  2550-2551        
            ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการหลกัสตูรปี 2550-2551   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ  โดยมีความเห็นวา่  ควรระบรุายละเอียดในปฏิทินการด าเนินการหลกัสตูรปี 2550-2551 ใหช้ดัเจน เพ่ือให้
เห็นกระบวนการด าเนินการทัง้หมดในการจดัท า/ปรบัปรุงหลกัสตูร   และแจง้คณะรบัทราบตอ่ไป  
 

วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
                 5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
               5.1.1   การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร ์                 

                                  คณะศลิปศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา 895-232 การวาดเสน้และระบายสี (Drawing and 
Painting)  จ านวน  2(1-2-2) หน่วยกิต  เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา 
2549  เป็นตน้ไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

       

        มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาดงักลา่ว โดยใหร้บัความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อน 
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
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                                  1.  ขอใหพิ้จารณาแกไ้ขจ านวนหน่วยกิต   จากเดิม  “2(1-2-2)”  เป็น  “2(1-2-3)”   
                     2. ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขการเขียนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ)  ใหถ้กูตอ้งตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 
                                  3.  ปรบัปรุงเหตผุลในการขอเปิดรายวิชาใหช้ดัเจน 
                                  4.  ขอ้ 9.1 เคา้โครงรายวิชา  ใหเ้พ่ิมหวัขอ้จ านวนชั่งโมงศกึษาดว้ยตนเองดว้ย 
                                  5.  ขอ้ 9.3 วิธีการวดัและประเมินผล  
                                        -  ใหร้ะบจุ านวนเปอรเ์ซน็ตร์วมทัง้หมด  (100%)  ดว้ย  
                            -  การตรวจผลงานในชัน้  55%  สื่อใหช้ดัเจนวา่หมายถงึอะไร 
                            -  ใหต้ดั  “การตดัเกรด”  ออกทัง้หมด  

                     6.  ขอ้ 9.4 อาจารยผ์ูส้อน  ควรแนบประวตัิของอาจารยผ์ูส้อนดว้ย 
 

                        5.1.2  การเพ่ิมรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                      คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เสนอขอเพ่ิมรายวิชา  240-631   ระบบจ าลองแบบขนานและกระจาย  
(Parallel and Distributed Simulation Systems) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก) 
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2545 ตัง้แตภ่าคการศกึษา-
ท่ี 1  ปีการศกึษา  2549  เป็นตน้ไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  

                มติท่ีประชมุ   เหน็ชอบการขอเพ่ิมรายวิชาดงักลา่ว   และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป   
 

             5.1.3  การปรบัเปลี่ยนรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร ์
            คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอปรบัเปลี่ยนรายวิชา  875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร ์ 
ในหมวดวิชาฝึกงาน  จ านวน  300 ชั่วโมง (บงัคบั)   ยา้ยไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ(เลือก) กลุม่ 9 ฝึกงาน-
สหกิจศกึษา   หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2546  ส าหรบันกัศกึษารหสั 47 ตัง้แตภ่าคการศกึษา
ท่ี 2 ปีการศกึษา  2549  เป็นตน้ไป  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                                  เดมิ                               

         1. หมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  
                                        กลุม่ 9 สหกิจศกึษา 
                                        875-492 สหกิจศกึษา  (Cooperative Education) 9(0-0-27) หน่วยกิต 
                                    2. หมวดวิชาฝึกงาน (ไมน่บัหน่วยกิต)  (บงัคบั) 
                                        875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร ์ (Internship in Economics)   300 ชั่วโมง 
                            ปรับเปลี่ยนเป็น 

                        1. หมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  
                                         กลุม่ 9 ฝึกงาน-สหกิจศกึษา 
                                         875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร ์(Internship in Economics)   300 ชั่วโมง 
                                         875-492 สหกิจศกึษา (Cooperative Education) 9(0-0-27) หน่วยกิต 
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                   มตทิีป่ระชุม เห็นชอบการขอปรบัเปลี่ยนรายวิชาดงักลา่ว โดยใหป้รบัแบบฟอรม์การขอ
ปรบัเปลี่ยนรายวิชาโดยระบรุายละเอียดการปรบัเปลี่ยนรายวิชาใหค้รบถว้นก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป   
 

วาระที ่ 6  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
                 6.1  เร่ืองสบืเน่ือง  
                        6.1.1  ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั 

                  ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง   ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั   เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  รบัทราบการแตง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั    และ
รายงานการวิจยั เรื่อง    นวตักรรมการจดัหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปในมหาวิทยาลยัไทย    โดยรองศาสตราจารย ์  ดร.
ไพฑรูย ์  สนิลารตัน ์  คณะครุศาสตร ์  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  โดยขอใหค้ณะแจง้ความเห็นและขอ้เสนอแนะไปยงั
มหาวิทยาลยั  เพ่ือประมวลความเห็นเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ 
  

                     มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีความเห็นวา่มหาวิทยาลยัไดด้  าเนินการทบทวนการจดัรายวิชาศกึษา- 
ทั่วไป ไปบา้งแลว้ โดยมีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการทบทวนการจดัรายวิชาศกึษา-
ทั่วไป  3 กลุม่สาขาวิชา   ดงันัน้  มหาวิทยาลยัควรน าความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการขา้งตน้มาประมวล
และพิจารณารว่มกบัความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะ แตเ่น่ืองจากคณะแจง้ความเห็นไปยงัมหาวิทยาลยัยงัไมค่รบ
ทกุคณะ     จงึขอความรว่มมือโดยขอใหค้ณะท่ียงัไมแ่จง้ความเห็น     ใหแ้จง้ไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือประมวลความเห็น
เสนอท่ีประชมุพิจารณาตอ่ไป 

 

6.1.2  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษาในประเดน็สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู  ้

                         ฝ่ายวิชาการเสนอเรือ่ง    การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษาในประเดน็สิง่สนบัสนนุการ-

เรยีนรู ้ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ที่ 6/2549 เมื่อวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2549    พิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบ การเพิ่มประเดน็การประเมินสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูใ้นแบบประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ตาม
ขอ้ 5.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้อง สมศ.  ซึง่ท่ีประชมุพิจารณาแลว้   เห็นควรใหป้รบัรายละเอียดในหวัขอ้ดงักลา่ว  
และใหค้ณะสุม่ตวัอย่างนกัศกึษาจ านวนหนึ่งเพ่ือทดลองตอบแบบประเมินฯ        โดยขอใหค้ณะแจง้ความเห็นและขอ้-
เสนอแนะไปยงัมหาวิทยาลยั   เพ่ือประมวลความเห็นเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป  ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

        มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชมุมีความเห็นวา่      เน่ืองจากคณะแจง้ความเห็นไปยงัมหาวิทยาลยัยงั
ไมค่รบทกุคณะ      จงึขอความรว่มมือโดยขอใหค้ณะท่ียงัไมแ่จง้ความเห็น   ใหแ้จง้ไปยงัมหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี  21  
สิงหาคม  2549    เพ่ือประมวลความเห็นเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป   

 

6.1.3  การประเมินรายวิชา 

          ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง  การประเมินรายวิชา  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ในคราวประชมุครัง้ท่ี 6/2549 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรา่งแบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎี
โดยนกัศกึษา  และแบบประเมนิรายวิชาปฏิบตัิโดยนกัศกึษา    เพ่ือน าไปใชป้ระเมินรายวิชาใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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โดยขอใหค้ณะแจง้ความเห็นและขอ้เสนอแนะไปยงัมหาวิทยาลยั     เพ่ือประมวลความเห็นเสนอท่ีประชมุพิจารณาใน
การประชมุครัง้ตอ่ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 
 

                                  มตทิีป่ระชุม      ท่ีประชมุมีความเห็นวา่    เน่ืองจากคณะแจง้ความเห็นไปยงัมหาวิทยาลยัไม่
ครบทกุคณะ     จงึขอความรว่มมือโดยขอใหค้ณะท่ียงัไมแ่จง้ความเห็น      ใหแ้จง้ไปยังมหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี  21  
สิงหาคม  2549   เพ่ือประมวลความเห็นเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป   
 

                  6.2  เร่ืองเสนอใหม่ 
             6.2.1  การด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัจ านวนรายวิชาท่ีมีสื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  Virtual 
Classroom  (VCR)  ท่ีเป็น  interactive   

                    ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง    การด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัจ านวนรายวิชาท่ีมีสื่อการ-
เรียนรูด้ว้ยตนเอง  Virtual Classroom  (VCR)  ท่ีเป็น  interactive    เพ่ือคณะกรรมการวชิาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณามาตรการการด าเนินการเพ่ือบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัดงักลา่ว ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุดงันี ้
                      1. ปรบัความเขา้ใจท่ีตรงกนัในความหมายของ Virtual Classroom (VCR)   ท่ีมี  interactive 
ซึง่หมายถงึ สื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองบนเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  มีองคป์ระกอบตา่ง ๆ คือ  มีรหสัและช่ือวิชา   จ านวน
หน่วยกิต  อาจารยผ์ูส้อน  ค าอธิบายรายวิชา  วตัถปุระสงค ์ หวัขอ้เนือ้หาของรายวิชา  การวดัผล  และเอกสารอา้งอิง   
มีเนือ้หาค าสอน  หรือมีเนือ้หา Presentation หรือ Web Board, Web Link และเป็นสื่อการเรียนรูท่ี้ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูเ้รียนกบับทเรียน  หรือปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  และจะส ารวจขอ้มลูอีกครัง้ 
                        2.  รายวิชาท่ีมี  VCR    แตไ่มเ่ป็น  interactive  (ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน  หรือ 
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน)   จะสง่เสริมใหผู้ส้อนปรบั VCR  ใหเ้ป็น   interactive  ภายใน  2  เดือนท่ีเหลอื  
ในภาคการศกึษาท่ี 1/2549 นี ้ โดยมหาวิทยาลยัจะสนบัสนนุในสว่นของทนุและจดัอบรมโปรแกรมท่ีใชใ้นการท า VCR  
แบบ  interactive 

                       3. สนบัสนนุสง่เสริมใหผู้ส้อนในภาคการศกึษาท่ี 2/2549 จดัท าสื่อการเรียนรูแ้บบ interactive   
โดยมหาวิทยาลยัจะสนบัสนนุในสว่นของทนุ และจดัอบรมโปรแกรมท่ีใชใ้นการท า VCR  แบบ interactive  

                       4. สนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ูส้อนขอทนุการผลิตสื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  (VCR   ท่ีเป็น  
interactive)  เพ่ือใหส้ื่อการเรียนรูท่ี้ผลิตมีองคป์ระกอบอยู่ในมาตรฐานเดียวกนั      

 

                       มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบมาตรการขา้งตน้ตามท่ีเสนอ  และขอความรว่มมือคณะในการกระตุน้
ใหส้ามารถด าเนินการตามมาตรการดงักลา่ว     เพ่ือบรรลเุปา้หมายตวัชีว้ดัจ านวนรายวิชาท่ีมีสื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
Virtual Classroom  (VCR) ท่ีเป็น interactive  ซึง่เกณฑข์ัน้ต  ่าของมหาวิทยาลยัอยู่ท่ี 566 รายวิชา 
 

วาระที ่ 7  เร่ืองอืน่ ๆ    
     7.1  การจดัประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกสูก่ลุม่เป้าหมาย ( Road Show ) ท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา   และ
ครูแนะแนว   ของงานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  และงานรบันกัศกึษา   กองบริการการศกึษา 
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                        กองกลางเสนอเรื่อง  การจดัประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกสูก่ลุม่เป้าหมาย (Road Show) ท่ีเป็นนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษา และครูแนะแนว   ของงานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  และงานรบันกัศกึษา   กองบริการการศกึษา   เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   รบัทราบ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 
         

            มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีความเห็นวา่  ควรมีการประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยัในเชิงรุก ท่ีเขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมาย    เช่น    การจดัท า  CD  แนะน ามหาวิทยาลยัในภาพรวม    ท่ีสื่อแลว้เกิดความประทบัใจและสนใจท่ี
จะมาเรียน    การน าเสนอจดุเดน่จดุขายของแตล่ะคณะ    สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา   สิ่งอ านวยความสะดวก    
การจดักิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลยัโดยเชิญอาจารยแ์นะแนวมาเย่ียมชม    และการไป Road Show   ตามโรงเรียน
ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย  เป็นตน้      
 

 7.2  ปัญหาการลงทะเบียนเรียนหลายรายวิชาและสอบในวนัเดียวกนั  
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ไดห้ารือท่ีประชมุเก่ียวกบัปัญหาการลงทะเบียน
เรียนของนกัศกึษาในกรณีลงทะเบียนเรียนและสอบ 3 รายวิชาในวนัเดียวกนั ในการสอบกลางภาคท่ีผ่านมา  วา่จะ
แกปั้ญหาเรื่องนีอ้ย่างไร จะตรวจสอบโดยโปรแกรมไดห้รือไม ่ซึง่หวัหนา้งานทะเบียนกลางแจง้วา่ในการสอบกลางภาค
ไมไ่ดม้ีการตรวจสอบโดยโปรแกรม แตม่ีการตรวจสอบในการสอบไลซ่ึง่จะสอบไดไ้มเ่กิน 2 รายวิชาใน 1 วนั อย่างไรก็
ตาม ประธานรบัไปพิจารณากลไกในการแกปั้ญหาเรื่องนี ้
 
เลิกประชุมเวลา  17.20 น.   
 
 

 

    (นางอไุรรชัต ์   กาเทพ)                   (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย) 
         ผูช้่วยเลขานกุาร                        หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์
        บนัทกึการประชมุ                              กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร           
       

 
(นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ)์        
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง               
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร                      
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