
                  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่  8/2549 

วนัพุธที่  6  กนัยายน  2549   เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.อรัญญา   เชาวลิต     
 2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
      อาจารย ์ดร.นงนุช   บุญยงั                  
 3   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศึกษาตรัง กรรมการ 
      อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั     
 4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคุณภาพ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ          
      ผูช่้วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส่ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์                     กรรมการ 
      รองศาสตราจารยป์ริญญา   อรุณวิสุทธ์ิ 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา   ตนัติกิตติ 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์        กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยปั์ญญรักษ ์  งามศรีตระกลู 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุ่นอดิเรกกลุ  
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะเภสชัศาสตร์        กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดุลยธรรม 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการ  

นางสมศรี   จนัทรชิต (แทน)    
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลี  สบายยิ่ง 
13. รักษาการในต าแหน่งผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรัตน ์  สร้อยเสริมทรัพย ์    
14. รองคณบดี คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชยั   สุทธินุ่น  
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15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
      เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
      อาจารยว์าสนา  บุญแสวง  
16. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา กรรมการ 
      เขตการศึกษาภูเกต็  
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมบริการ  เขตการศึกษาภูเกต็ กรรมการ 
      อาจารยส์มเจตน ์  ศรีระบาย 
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เขตการศึกษาภูเกต็ กรรมการ 
      นางสมใจ  ทองเน้ืองาม  (แทน)  
19. ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
      นางรัตนาภรณ์   เครืองาม 
20. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์ 
21. หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต ์  กาเทพ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬา และวฒันธรรม กรรมการ  
     รองศาสตราจารยผ์ดุงยศ   ดวงมาลา   
2.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา  คณะแพทยศาสตร์                     กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรีุ  วศินานุกร  
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร์                     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี      
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์                                                        กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร. สมบูรณ์   เจริญจิระตระกลู 
5.  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สนัน่   ศุภธีรสกลุ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  อาจารยแ์พทยห์ญิงพรเพญ็   แสงถวลัย ์ ผูช้ี้แจงเร่ือง  การปรับปรุงและเปิดรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์ 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ราพร  จนัจุฬา ผูช้ี้แจงเร่ือง การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์รีรัตน ์  บวัแกว้ ผูช้ี้แจงเร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา 
 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 
4.  นางสาวสายพิณ    วิไลรัตน ์ ผูช้ี้แจงเร่ือง  แนวทางการส่งเสริมใหน้กัศึกษา access e-journal 
5.  นางสาวสุพชัรีย ์   องัคสุวรรณ งานทะเบียนกลาง 
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6.  นางสาววนสันนัท ์   ฉตัรศิริวรางกรู งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
7.  นางสาวจิราภรณ์    นวลวฒันา งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้       ประธานเปิดการประชุมและแนะน ารองศาสตราจารยป์ริญญา        อรุณวิสุทธ์ิ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้น ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัน้ี 

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

วาระที่  2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที่  7/2549 
  วนัพุธที่  2  สิงหาคม  2549 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
 

วาระที่  3  เร่ืองด าเนินการตามมตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

วาระที่  4   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1   การแต่งตั้งอนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรและรายวิชา      มหาวิทยาลยัสงขลา-  
นครินทร์ 
 ท่ีประชุมรับทราบ การแต่งตั้งอนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรและรายวิชา  มหา- 
วิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มสาขา ไดแ้ก่  อนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรและ
รายวิชา  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรและรายวิชา 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   และอนุกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรและรายวิชา กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    ตามค าสัง่ท่ี1629/2549  ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549   และมหาวิทยาลยัได้
ก าหนดการประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการฯ ในวนัศุกร์สัปดาห์ท่ีสองของทุกเดือน  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
                          

 4.2    การจดัรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั   
 ท่ีประชุมรับทราบ   การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 1. คณะต่างๆ ไดส่้งความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศึกษาทัว่ไปมาทั้งหมด 9 คณะ  
และ  3  เขตการศึกษา 
 2.  คณะท างานการจดัรายวิชาศึกษาทัว่ไป ไดป้ระชุมคร้ังท่ี 1/2549  เม่ือวนัท่ี  18  สิงหาคม 2549 เพ่ือ
หาแนวทางในการจดัรายวิชาศึกษาทัว่ไป และอธิการบดีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหน้โยบายและแนวคิดแก่คณะท างานฯ   
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                          3. จากนโยบายและแนวคิดของอธิการบดี    คณะท างานไดพิ้จารณาและก าหนดใหมี้การจดัรายวิชา
ศึกษาทัว่ไปท่ีเป็นรายวิชาบูรณาการ จ านวน  2  รายวิชา   คือ    วิชาศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต (Art of Living)   

และวิชาสุขกาย  สบายจิต (Healthy Body and Mind)    และพิจารณาใหน้บัหน่วยกิตการท ากิจกรรมนกัศึกษา   จ านวน 
1 หน่วยกิต     
  

 4.3   รายงานจ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ  
 ท่ีประชุมรับทราบ       รายงานจ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ        ซ่ึงมหาวิทยาลยัขอขอ้มูลผล
การปฏิบติัราชการในมิติท่ี 1 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 3.2.2 จ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษา-
องักฤษ  ในปีการศึกษา 2549  จากคณะต่าง ๆ   เพ่ือจดัท ารายงานการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2549  ซ่ึงคณะต่าง  ๆ  ไดแ้จง้จ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ     ท่ีเปิดสอนภาคการ-
ศึกษาท่ี  2 และภาคฤดูร้อน ไปยงัมหาวิทยาลยัจ านวน 195 รายวิชา (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2549) ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      และเน่ืองจากคณะแจง้รายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ    ท่ีเปิดสอนในภาค-
การศึกษาท่ี 2 และภาคฤดูร้อน ยงัไม่ครบทุกคณะ  จึงขอความร่วมมือคณะท่ียงัไม่แจง้ขอ้มูลรายวิชาท่ีเปิดสอนเป็น
ภาษาองักฤษ ใหแ้จง้โดยระบุรหสั ช่ือรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) จ านวนหน่วยกิต แยกเป็นแต่ละภาคการ-
ศึกษา  ไปยงัมหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี  25  กนัยายน  2549   เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัท ารายงานการปฏิบติัราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  ต่อไป 

 

 4.4 รายงานจ านวนรายวิชาท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  Virtual Classroom (VCR)  และ CAI  ท่ีเป็น 
interactive   
 ท่ีประชุมรับทราบ   รายงานจ านวนรายวิชาท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  Virtual Classroom (VCR)  
และ  CAI  ท่ีเป็น interactive  ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดพิ้จารณามาตรการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดั และขอ
ความร่วมมือคณะ   ในการกระตุน้ใหส้ามารถด าเนินการตามมาตรการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดัจ านวนรายวิชาท่ีมีส่ือ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง Virtual Classroom (VCR)  และ CAI ท่ีเป็น interactive  ซ่ึงคณะต่าง ๆ  ไดร้ายงานจ านวนรายวิชา
ท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  Virtual  Classroom (VCR)  และ CAI ท่ีเป็น interactive มายงัมหาวิทยาลยัจ านวน  730 
รายวิชา  (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  4  กนัยายน  2549)   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และเน่ืองจาก
คณะแจง้รายวิชาท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง Virtual Classroom (VCR)  และ CAI ท่ีเป็น interactive  ท่ีจะเปิดสอนภาค
การศึกษาท่ี   2  และภาคฤดูร้อน   ยงัไม่ครบทุกคณะ   จึงขอความร่วมมือคณะท่ียงัไม่แจง้ขอ้มูลดงักล่าว  ใหแ้จง้ไปยงั
มหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี  25  กนัยายน  2549  เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัท ารายงานการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  ต่อไป 

      

 4.5   รายงานจ านวนหลกัสูตรของทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา    ท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ท่ีประชุมรับทราบ   จ านวนหลกัสูตรของทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษาท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม    และไดข้อความร่วมมือคณะในการตรวจสอบขอ้มูลการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี    หากมี 
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การปรับปรุงยอ่ย   ไดแ้ก่    การเปิด   ปิด   ปรับปรุง  เพ่ิม และยกเลิกรายวิชา   ซ่ึงเป็นขอ้มูลปี  2544 - 2548  กใ็หส่้งมติ- 
สภามหาวิทยาลยัเร่ืองดงักล่าวไปยงัมหาวิทยาลยั   เพ่ือปรับขอ้มูลใหถู้กตอ้งและเป็นหลกัฐานในการประเมินคุณภาพ
รอบสองของ สมศ. ต่อไป  
 
  4.6 การปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
 ท่ีประชุมรับทราบ  การปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และมี
ความเห็นวา่   เพ่ือใหห้ลกัสูตรทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548  และรองรับการประเมินคุณภาพรอบสองของ สมศ.  มหาวิทยาลยัจึงขอความร่วมมือทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต/
เขตการศึกษาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
 1. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 1) ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน     ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
ประเดน็หลกั   4 ประเดน็   คือ   การบริหารหลกัสูตร  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  การสนบัสนุนและการให้
ค าแนะน านกัศึกษา   และความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2) ทุกหลกัสูตรน ารายละเอียดท่ีระบุระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรแขวนบน web site ของคณะ
ภายในวนัท่ี  15 กนัยายน  2549  
 2. การพฒันาหลกัสูตร 
     1)  ใหด้ าเนินการก าหนดหวัขอ้การพฒันาหลกัสูตรใหช้ดัเจน   
 2)  ทุกหลกัสูตรน ารายละเอียดท่ีระบุการพฒันาหลกัสูตรแขวนบน  web site  ของคณะ    ภายในวนัท่ี 
15 กนัยายน  2549  
 3) ใหด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเกิน  5  ปี  (หลกัสูตรตั้งแต่ปี 2544 ลงไป)  ใหป้รับปรุงเป็นการ
เร่งด่วน  ทนัเปิดสอนในปี  2550   
 4) ส าหรับหลกัสูตรท่ีไดป้รับปรุงแลว้และอยู่ในรอบ 5 ปี (หลกัสูตรปี 2544 – 2548) แต่ยงัไม่เป็นไป
ตามเกณฑฯ์  พ.ศ. 2548   ของ สกอ.   กข็อใหป้รับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ พ.ศ. 2548  เน่ืองจากในการกูเ้งิน ICL  
หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสามารถกู ้  ICL ได ้   ตอ้งเป็นหลกัสูตรตามเกณฑฯ์  พ.ศ. 2548   ท่ีไดรั้บการรับรองจาก สกอ. แลว้ 
เท่านั้น และหลกัสูตรท่ียงัไม่เป็นไปตามเกณฑฯ์ พ.ศ. 2548 กรอ. อนุโลมใหน้กัศึกษาสามารถกูไ้ดถึ้งปี 2550  ดงันั้น  
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปี 2551   ตอ้งเป็นไปตามเกณฑใ์หม่ทุกหลกัสูตร  นกัศึกษาจึงจะสามารถกูเ้งิน ICL ได ้  
                        3. จ านวนและคุณวฒิุอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
               ก าหนดจ านวนและคุณวฒิุอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ พ.ศ. 2548   
   

 4.7  การค านวณผลการศึกษา   
     ท่ีประชุมรับทราบ ขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัการค านวณผลการศึกษา   ดงัรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม   
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วาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 5.1    เร่ืองเสนอใหม่ 
  5.1.1    การปรับปรุงและเปิดรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์      
 คณะแพทยศาสตร์เสนอปรับปรุงรายวิชาจ านวน  1 รายวิชา ในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคบั
พ้ืนฐานเฉพาะแพทย ์    ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2544  หลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 และในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
บงัคบัพ้ืนฐาน    ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2549   และเปิดรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา   ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคบั
พ้ืนฐานเฉพาะแพทย ์      ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต   หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2544    ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงรายวิชา 388-381 บทน าเวชศาสตร์คลินิก (Introduction to Clinical Medicine) 
จ านวน  5(2-3-4) หน่วยกิต  เป็น “บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 (Introduction to Clinical Medicine I) จ านวน 2(2-0-2) 
หน่วยกิต   และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 2. เปิดรายวชิา 388-491 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 (Introduction to Clinical Medicine II)  
จ านวน  3(0-6-3) หน่วยกิต 
 

 มตทิี่ประชุม   เห็นชอบการขอปรับปรุงและเปิดรายวิชาดงักล่าวตามท่ีเสนอ   และใหเ้สนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   
 

      5.1.2   การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์                  
 คณะศิลปศาสตร์เสนอขอเปิดรายวิชา   จ านวน  3 รายวิชา  เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   2    ปีการศึกษา  2549    เป็นตน้ไป    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา 
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 1. รายวิชา 891-271 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั 1 (Everyday Korean I) จ านวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต    
 2. รายวิชา  891-272 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2 (Everyday Korean II) จ านวน  3(3-0-6) 
หน่วยกิต    
 3. รายวิชา 981-273 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั 1 (Korean Conversation in Daily 
Life I)  จ านวน 3(2-2-4) หน่วยกิต 
                   

 มตทิี่ประชุม   เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาดงักล่าว โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อน 
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
 1. ขอ้ 3.  แกค้ าวา่  “ทบวงมหาวิทยาลยั”   เป็น  “ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 
 2. ขอ้ 7  ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)  และ   (ภาษาองักฤษ)     ตดัค าวา่   “ศึกษา”   และ 
“Studying” ออก 
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 3. ขอ้ 9 เคา้โครงรายวิชา ในตารางจ านวนชัว่โมงทฤษฎี ใหแ้กเ้ป็น “ทฤษฎีและฝึกทกัษะ” 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
 

 5.1.3   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 คณะศิลปศาสตร์  
 คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  หลกัสูตรใหม่   
พ.ศ. 2550  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

 มตทิี่ประชุม    เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว     โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
 1.  หนา้ 11   หมวดวิชาเฉพาะ  ใหเ้พ่ิมจ านวนหน่วยกิต  “89 หน่วยกิต”  ดว้ย 
 2.  ใหแ้กไ้ขรหสัรายวิชา 430-103 มนุษยก์บัวิทยาศาสตร์  เป็น  “340-103” ในทุกท่ีท่ีปรากฏ 
 3.  หนา้ 24   ค าอธิบายรายวิชา  890-102   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2  ใหเ้พ่ิมรายวิชาบงัคบัก่อน  : 
890-101    
 4.  หนา้  29    ใหแ้กไ้ขช่ือ  (ภาษาองักฤษ)   รายวิชา  897-309 การปกครองทอ้งถ่ิน     ค าวา่  
“government”  เป็น  “Government”    
 5.  หนา้  36   ขอ้ 19.3   การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา   ขอ้  (1)    แกไ้ขค าวา่  
“อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิจารณ์”  เป็น  “อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิจยั”   
 6. หนา้  42  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขรหสัรายวิชาผา้ทอ  จ านวน 3(3-0-2) หน่วยกิต  เป็น
“896-442 โครงงานพสัตราภรณ์   จ านวน 6(0-12-3) หน่วยกิต”   
 7.  หนา้ 48 ขอ้ 11   และขอ้ 12     ขอใหต้รวจสอบช่ือรายวิชาและแกไ้ขรหสัรายวิชาใหถู้กตอ้ง
ตรงกนัทุกท่ีท่ีปรากฏ  
 8.  มีขอ้สงัเกตวา่  รายวิชาโครงงาน  มีจ านวนหน่วยกิตค่อนขา้งมาก คือ  6(0-12-3) หน่วยกิต  
ซ่ึงจะมีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา จึงใหพิ้จารณาวา่จะใหมี้การวดัและประเมินผล  เป็น G, P, F หรือไม่  หากก าหนด
เป็น G, P, F  กใ็หร้ะบุรายละเอียดการวดัและประเมินผลในหลกัสูตรใหช้ดัเจนดว้ย 

  

 5.1.4  โครงการคดัเลือกนกัเรียนโดยวิธีพิเศษ  (โควตา)    เมืองคนดีศรีตรัง   คณะเทคโนโลยแีละการ-
จดัการ   เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ฝ่ายรับนกัศึกษาเสนอโครงการคดัเลือกนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)   เมืองคนดีศรีตรัง   ของ
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                 

 มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการดงักล่าว   โดยใหรั้บความเห็นและขอ้เสนอแนะไปด าเนิน-
การแกไ้ขก่อนเสนออนุมติัต่อไป 
 1.  ขอ้ 2 ลกัษณะของโครงการ   ขอ้ความ  “โดยไม่ตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกท่ีจดัสอบ โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  เปล่ียนเป็น  “โดยพิจารณาจากผลการเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาค-
การเรียน”     
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 2.  ขอ้ 8 เกณฑก์ารคดัเลือก    ซ่ึงใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เพียงอยา่งเดียว   มีการก าหนดเกณฑผ์่าน
หรือไม่   ถา้มี  ควรก าหนดค่าน ้าหนกั/คะแนน  เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารคดัเลือกนกัศึกษาของโครงการคดัเลือกนกัเรียน
โดยวิธีพิเศษ (โควตา)  เสน้ทางอาชีวศึกษาสู่ร้ัวสงขลานครินทร์ 
  3.  ขอ้ 10  เง่ือนไขส าหรับผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ขอ้ 10.1  แกไ้ขดงัน้ี 
 - ค าวา่  “ในมหาวิทยาลยั”  แกเ้ป็น  “ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
 - ขอ้ความ “เวน้แต่จะไดข้อสละสิทธ์ิจากโครงการน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน” ใหป้รับใหม่
โดยก าหนดเง่ือนไขเวลาก่อนการแจง้รายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาใหง้านรับนกัศึกษา  ตดัช่ือออกจากการสอบอ่ืน ๆ  
คือก่อนวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549  และใหร้ะบุรายละเอียดดงักล่าวไวใ้น ขอ้ 9 แผนการด าเนินงาน ดว้ย   
    

 5.1.5  โครงการคดัเลือกนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ  (โควตา)      เสน้ทางอาชีวศึกษาสู่ร้ัวสงขลานครินทร์  
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ   เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ฝ่ายรับนกัศึกษาเสนอโครงการคดัเลือกนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)   เมืองคนดีศรีตรัง   ของ
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มตทิี่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการดงักล่าว โดยใหรั้บความเห็นและขอ้เสนอแนะไปด าเนิน- 
การแกไ้ขก่อนเสนออนุมติัต่อไป 
 1.  ขอ้ 8. หลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร  ควรเพ่ิมอีก 1 รายการ  คือ  หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา    
วา่เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนสูงสุด  10 เปอร์เซ็นตแ์รกของสถานศึกษา/สาขาวิชา   เน่ืองจากในใบระเบียนผลการเรียนไม่ได้
ระบุล าดบัท่ีวา่เป็น 10 เปอร์เซ็นตแ์รก                       
 2. ขอ้ 10 เง่ือนไขส าหรับผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ขอ้ 10.1 ใหป้รับขอ้ความใหม่ โดยระบุราย-
ละเอียดเช่นเดียวกบัโครงการคดัเลือกนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)  เมืองคนดีศรีตรัง   ท่ีปรับใหม่แลว้  และใหร้ะบุ
รายละเอียดดงักล่าวไวใ้น ขอ้ 9 แผนการด าเนินงาน ดว้ย    
                  
วาระที่  6  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
 6.1    เร่ืองสืบเน่ือง  
 6.1.1   การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาในประเดน็ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 ฝ่ายวิชาการเสนอเร่ืองการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาในประเดน็ส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับแบบประเมินดงักล่าว 
และขอใหค้ณะพิจารณาแบบประเมินดงักล่าวแลว้เสนอความเห็น/ขอ้เสนอแนะ    ไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือประมวลเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา ซ่ึงคณะต่าง ๆ ไดเ้สนอความเห็นไปยงัมหาวิทยาลยั และฝ่ายวิชาการไดด้ าเนินการปรับแบบประเมิน
ดงักล่าวแลว้    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
                                      “5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ * 
                 5.1 ใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  

                5.2 ใชส่ื้อการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา 
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5.3  ใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย    เช่น    อุปกรณ์   ตวัอยา่งของจริง   หนงัสือ   

ต ารา  คู่มือเวบ็ไซต ์ หรือการไดเ้สวนากบัผูเ้ช่ียวชาญ (เพ่ือท าใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน) 
                5.4  ใชส่ื้อการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน” 
 

 มตทิี่ประชุม   เห็นชอบแบบประเมินฯ ดงักล่าว โดยใหฝ่้ายวิชาการปรับแบบประเมินฯ ตาม
ความเห็นของท่ีประชุมเป็นดงัน้ี  และด าเนินการเพ่ือประกาศใชแ้บบประเมินฯ  ต่อไป   

                            “5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ * 
                                     5.1  ใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
                       5.2  ใชส่ื้อการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา  ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน   
                        5.3  ใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย    ท าใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและอยาก
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน  เช่น  อุปกรณ์  ตวัอยา่งของจริง  หนงัสือ  ต ารา  คู่มือ  เวบ็ไซต ์หรือการไดเ้สวนากบัผูเ้ช่ียวชาญ” 

 

 6.1.2   การประเมินรายวิชา 

 ฝ่ายวิชาการเสนอเร่ือง การประเมินรายวิชา  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่     
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎีโดยนกัศึกษา   และแบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบติัโดย
นกัศึกษาเพ่ือน าไปใชป้ระเมินรายวิชาใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และขอใหค้ณะพิจารณาแบบประเมินดงักล่าว แลว้
เสนอความเห็น/ขอ้เสนอแนะไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือประมวลเสนอท่ีประชุมพิจารณาซ่ึงคณะต่างๆ ไดเ้สนอความเห็น
ไปยงัมหาวิทยาลยั  และฝ่ายวิชาการไดด้ าเนินการปรับแบบประเมินดงักล่าวแลว้  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบแบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎีโดยนกัศึกษา และแบบประเมินรายวิชา
ภาคปฏิบติัโดยนกัศึกษา โดยใหฝ่้ายวิชาการปรับรายละเอียดในแบบประเมินฯ ดงักล่าวตามความเห็นของท่ีประชุมและ
ด าเนินการเพ่ือประกาศใชแ้บบประเมินฯ  ต่อไป   ดงัน้ี 
 แบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎีโดยนกัศึกษา 
 1.  ขอ้  6.  กิจกรรมการเรียนเหมาะสม    แกเ้ป็น  “6. กิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา”   
 2.  ขอ้  8. กิจกรรมการเรียนท าใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสคิดและวิเคราะห์    แกเ้ป็น         
“8. กิจกรรมการเรียนท าใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสคิดเป็นและวิเคราะห์ได”้ 
 แบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบติัโดยนกัศึกษา 
 1.  ขอ้  2.  การจดัปฐมนิเทศ การแนะน าเป็นประโยชนก์บัท่าน    แกเ้ป็น    “2. การแนะน าและ    
การช้ีแจงเป็นประโยชนก์บัท่าน”  
 2.  ขอ้  3. กิจกรรมในการฝึกปฏิบติัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  แกเ้ป็น   “3. กิจกรรมในการ-
ปฏิบติัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค”์ 
 3.  ขอ้  4. การฝึกภาคปฏิบติัช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาภาคทฤษฎีมากข้ึน    แกเ้ป็น   “4. การปฏิบติั
ช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาภาคทฤษฎีมากยิ่งข้ึน” 
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                                     4. ขอ้  5. ขนาดของกลุ่มปฏิบติัการ  (จ านวนนกัศึกษาในกลุ่มเหมาะสม)    แกเ้ป็น   “5. จ านวน
นกัศึกษาต่อกลุ่มเหมาะสม” 
 5. ขอ้  6. สถานท่ีฝึกปฏิบติัเหมาะสมกบัรายวิชา   แกเ้ป็น   “6. สถานท่ีปฏิบติัการเหมาะสมกบั
รายวิชา” 
 6.  ขอ้  7. จ านวนชัว่โมงฝึก  ระยะเวลาการฝึกปฏิบติัเหมาะสม   แกเ้ป็น  “จ านวนชัว่โมงและ
ระยะเวลาการปฏิบติัเหมาะสม” 
 7.  ขอ้ 9.   กิจกรรมการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบติัเหมาะสม     แกเ้ป็น    “9. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติัเหมาะสม” 
             

 6.2   เร่ืองเสนอใหม่ 
 6.2.1   แนวทางการส่งเสริมใหน้กัศึกษา access  e-journal  

 หอสมุดคุณหญิงหลง      อรรถกระวีสุนทร      เสนอเร่ือง      แนวทางการส่งเสริมใหน้กัศึกษา 
access e-journal   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมใหน้กัศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง   ดว้ยการ access e-database /e-journal    ซ่ึงในปีงบประมาณ 2549  มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้
จ านวนคร้ังท่ีผูใ้ช ้access  e-journal  เขา้สู่ระบบ  เป็นตวัช้ีวดัท่ี 3.5.5  ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการปี 2549  ซ่ึงตอ้งมี
ผลการด าเนินงานจ านวน 159,881 คร้ัง/เดือน  จึงจะไดค้ะแนนระดบั 5  ซ่ึงรายงานผลการ access ในรอบ 9 เดือน อยูท่ี่ 
156,504  คร้ัง/เดือน  ไดค้ะแนนระดบั 4.01   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มตทิี่ประชุม     เห็นชอบใหก้ารจดัการเรียนการสอนในระดบัต่าง ๆ   ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการ- 
เรียนรู้โดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างวฒันธรรมในการเรียนของนกัศึกษาท่ีเป็นการเรียน
เพ่ือรู้มากกวา่เรียนเพ่ือสอบผา่น    และขอความร่วมมือใหทุ้กคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษาถือเป็นนโยบายส าคญัในการ
ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชา จดัการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงาน/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองท่ีหลากหลายรูปแบบยิ่งข้ึน  เช่น  การ access e-database/ access  e-journal และอ่ืน ๆ   และขอ
ความร่วมมือหอสมุดฯ  ในการจดักิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจใหอ้าจารย/์นกัศึกษาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการใหช้ดัเจน เพ่ือหาวิธีการส่งเสริมใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

เลกิประชุมเวลา  17.15 น.   
 

 

 (นางอุไรรัชต ์   กาเทพ)                   (นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย) 
      ผูช่้วยเลขานุการ                        หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์
     บนัทึกการประชุม                              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ           
       

 
(นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์)                  (นางรัตนาภรณ์   เครืองาม)    
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง              ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา 
 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ                     กรรมการและเลขานุการ     


