
                       วาระท่ี  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   

คร้ังท่ี  8/2551  
วันพุธท่ี  6  สิงหาคม  2551    เวลา 13.30 น.           
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี      

      
      
ผูมาประชุม   
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต    
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
     รองศาสตราจารยผดุงยศ  ดวงมาลา      
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง     กรรมการ  
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั  
5.  ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     นางสาวสุภาภัทร  วัชระสวัสดิ์  (แทน)    
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                       กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค   อนันตเสรี  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
        นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
        ดร.ศุภชัย   ภิสัชเพ็ญ  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
        ดร.ณัฐธดิา  สุวรรณโณ   
15.  ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ   คณะศิลปศาสตร       กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา   ชิระมณ ี 

16.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
        นางสาวผองศรี  เกตุอําพรชัย  (แทน) 
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล   มาลยารม 
18.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ 
19.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ   
20.  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม    
       วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา  ศรีชัย         
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย     
22.  รองคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  วทิยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ 
       อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ)   
23.  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
        ดร. สุภาภรณ   เอีย่มเขง  (รักษาการ) 
24.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                       กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ  (แทน) 
25.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
       นางสาวสินีนาฏ   บุญชวย    
26.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ    
   

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
2.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
3.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ   
 

ผูเขารวมประชุม            
1.  อาจารยศิริวัฒน  วาสิกศริิ ผูช้ีแจงเรื่อง  การเปดรายวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
    ประธานแจงวา วันเปดงาน มอ.วิชาการ ประจาํป  2551  ตรงกบัวนัที่ 17 สิงหาคม 2551 โดยในสวนของการ

จัดนทิรรศการ  ขอใหคณะทีจ่ะจดันิทรรศการดูสถานทีใ่นวันที่ 16  สิงหาคม 2551  และในสวนของการจัดนิทรรศการ 
“ศิษยเกาชี้นําสังคม”    ใหฝายวิชาการขอขอมูลจากคณะที่เกีย่วของเพื่อดําเนินการตอไป 
 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  7/2551 วันท่ี 2 กรกฎาคม   
                  2551       
      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุขางตนโดยไมแกไข อนึ่ง วาระที่ 4.2 มาตรการเพื่อปองกันการ
ทุจริตในการวดัผล เมื่อดําเนนิการไประยะหนึ่งแลว   ขอใหติดตามผลการดําเนินการดวย 
 

วาระท่ี  3  เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
     ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
    4.1  การเปดรายวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
                            คณะทรัพยากรธรรมชาติขอเปดรายวิชา 515-201 สัตวเลี้ยงแสนรัก   (Companion Animals)  จาํนวน 3(3-0-6) 
หนวยกิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวศาสตร และเปนวิชาเลือกเสรี ต้ังแตภาคการศึกษา  
ที่ 2  ปการศึกษา  2551  เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา    ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม      
 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปดรายวิชาดังกลาว โดยใหรับความเหน็ไปดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการ 
พิจารณาตอไป  ดังนี้   
 1. ช่ือรายวิชา   “สัตวเล้ียงแสนรัก  (Companion Animals)”  มีความเหน็วา  ช่ือภาษาไทยไมเปนชื่อทาง
วิชาการ  จึงเหน็ควรใหเปลี่ยนชื่อเปน “สัตวเล้ียงเปนเพื่อน (Companion Animals)”  และแกช่ือรายวิชาในเหตุผลการขอ
เปดรายวิชาดวย 
              2.  เพื่อความสมบูรณครบถวนของเอกสารการขอเปดรายวิชา  ฝายเลขานุการมีขอสังเกตดังนี ้
      1)  ขอ 2   คําวา   “บรรยาย”   แกเปน   “ทฤษฎี” 
      2)  คําอธิบายรายวิชา   คําวา   “สุนข”   แกเปน   “สุนัข” 
      3)  เคาโครงรายวิชา  
                                        - ขอ 9.1 หัวขอ เนื้อหา จํานวนชั่วโมงที่สอนแตละหัวขอ และรวมทั้งรายวิชา ขอใหระบจุํานวน
ช่ัวโมงที่สอนเปน ทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง 
                                        - ขอ 9.2 วิธีวัดและประเมินผล ตัดคําวา  “ดังนี”้  และตารางแสดงชวงคะแนนการตัดเกรดออก 
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                    4.2  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาของคณะวทิยาศาสตร  
                          คณะวิทยาศาสตรขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา 338-231 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (Physiology of 
Exercise) จํานวน 2(2-0-4) หนวยกิต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2551 เปนตนไป  เพือ่คณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี ้ 
              เดิม           338-231 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  จํานวน 2(2-0-4) หนวยกิต 
                         (Physiology of Exercise) 
             เปลี่ยนเปน 338-231 ความรูเบื้องตนทางสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย จํานวน 2(2-0-4) หนวยกิต 
                                                          (Introductory Physiology of Exercise)   
  

             มติท่ีประชุม   เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาดงักลาวตามที่เสนอและใหเสนอสภาวิชาการ
ตอไป  
  

     4.3   การขอเปดรายวิชาของคณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  
              คณะการบริการและการทองเทีย่ว วิทยาเขตภูเก็ต เสนอขอเปดรายวิชา 817-310 เศรษฐศาสตรระหวาง- 
ประเทศ  (International Economics) จํานวน  3(3-0-6) หนวยกติ  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ- 
การบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และเปนวิชาเลือกเสรี ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการ- 
ศึกษา 2551 เปนตนไป  เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม                        
 

              มติท่ีประชุม     เหน็ชอบการขอเปดรายวิชาดังกลาว โดยใหรับความเหน็ดังตอไปนี้ ไปดําเนินการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
  1. ปรับเหตุผลการขอเปดรายวิชาใหกวางขึ้น    ไมจําเพาะเฉพาะนกัศึกษาฟนแลนดและนักศกึษา
ตางชาติ  ทั้งนี้  เพื่อใหนักศึกษาทุกคนที่สนใจสามารถเลือกเรียนได  
  2.  เคาโครงรายวิชา   ขอ 9.1  หัวขอเนื้อหา   ใหตัดคําวา “Chapter…”    ออกทุกหวัขอ 
  3. ขอ 9.2 วิธีการวดัและการประเมินผล และเกณฑการประเมินผลใหพิจารณาวา จะใชคําวา “Per 
Cent” หรือ   “Marks”  
  อนึ่ง การระบรุายละเอียดในเอกสารการเปดรายวิชา บางหัวขอระบุเปนภาษาไทยและมีบางหวัขอ
ระบุเปนภาษาอังกฤษ ดังนัน้  เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการกรณีที่เปนการเปดรายวิชาในหลักสูตรนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยจะนําไปพจิารณากําหนดรูปแบบที่ชัดเจนตอไป    สําหรับการเปดรายวชิาขางตนใหระบุเชนนีไ้ปกอน 
    

      4.4  โครงการการสรางพยาบาลของชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร 
        คณะพยาบาลศาสตรเสนอโครงการการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เพือ่คณะกรรม- 
การวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ประชุม    
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       มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการการรับนักศึกษาตามโครงการดังกลาว โดยใหรับความเหน็
ดังตอไปนีไ้ปพิจารณา และในการดาํเนนิการขอใหปรึกษาผูชวยอธิการบดีฝายการรับนกัศึกษา กอนเสนอมหาวิทยาลัย 
อนุมัติโครงการตอไป  
      1 . คุณสมบัติของผูสมัคร (ขอ 6.1) 
       1)  เพิ่มหวัขอ “ตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาจงัหวัด....”  โดยใหสอดคลองกับขอ 8. นักเรียนเปาหมาย  
       2)  ขอ 6.1.1   ควรระบุใหชัดเจนวา  จะรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังเรียนในโรงเรยีน 
ใด ๆ จากพืน้ที่ใด โดยใหสอดรับกับขอ 8.  นักเรียนเปาหมาย 
       3) ขอ  6.1.2 ในกรณกีําหนดพืน้ที่ตั้งของโรงเรยีนตามขอ 8. ควรระบใุหชัดเจนวานกัเรียนทีเ่รียน  
ม.4   นอกพื้นที่แตเรียน  ม.5 -  ม.6 ในพืน้ที่  สามารถสมัครเขาโครงการนี้ไดหรือไม  
      2. วิธีการคัดเลือก (ขอ 6.2.2)    การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกของพื้นที่มีกี่ชุด     มีตัวแทนคณะ
พยาบาลศาสตร  จํานวน 2  คน รวมกนัเปนกรรมการและพิจารณาใหทกุพื้นที่     หรือแตละพื้นที่มีชุดกรรมการของ
ตนเอง  (รวมตวัแทนคณะพยาบาลศาสตร ชุดละ 2 คน) 
      3.  นักเรียนเปาหมาย  (ขอ 8.) ซ่ึงระบุวาเปนนักเรยีนในเขตพื้นทีภ่าคใตตอนลาง ควรระบุใหชัดเจน
วามีจังหวัดใดบาง  จะไดไมมีปญหาการตคีวามในภายหลัง  
                          อนึ่ง  ที่ประชุมขอใหตรวจสอบวาจังหวดัสตูลเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยใดดแูลและไดโควตาจํานวน
เทาใด หากไดรับโควตานอย ขอใหคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาขยายการรับนักศึกษาโดยใหโควตาเพิ่มแกนักเรียน 
ในจังหวดัสตูลเพื่อใหมีโอกาสในการเขาศกึษาเพิ่มขึน้   
 

                   4.5  โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
   

      มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการการรบันักศึกษาตามโครงการดังกลาว โดยขอใหรับความเหน็
ดังตอไปนี้ไปพิจารณา และในการดําเนินการขอใหปรึกษาผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กอนเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการตอไป   
          1.  โรงเรียนเปาหมาย (ขอ 6) ที่ระบุวาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปดสอนสายวิทยาศาสตร
ทั่วประเทศ  ขอใหระบุขอความใหม  โดยใหกําหนดเปนชวงชั้นทีเ่รียนและจํานวนหนวยกิตทีเ่รียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาแลวไวดวย 

                               2.  คุณสมบัติของผูสมัคร (ขอ 8) 
               1)  ขอ 8.1   ขอใหกําหนดขอบเขต/ประเภทของผูประกอบการธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตรให 
ชัดเจน และเขาใจงาย   เพื่อไมใหมีปญหาการตีความในภายหลัง      นอกจากนี้มีความเห็นวา  คุณสมบัติของผูสมัคร
นอกจากการไดรับการรับรองจากผูประกอบการธุรกิจอตุสาหกรรมเกษตรแลว    อาจมีชองทางอื่นอกีในการไดผูสมัคร
ซ่ึงสามารถระบุเพิ่มเติมได   



 6 

 
               2) ขอ 8.3  ขอความ  “ไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐระบบปด”   ขอใหปรับ
ใหม  โดยระบใุหชัดเจนวาหมายถึงสถาบันการศึกษาใด       
 

                             4.6  โครงการสรางปญญาวิทย ผลิตนกัเทคโน (สวทช.)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                                    คณะอตุสาหกรรมเกษตรเสนอโครงการสรางปญญาวิทย ผลิตนักเทคโน (สวทช.)  เพื่อคณะ 
กรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  

            มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการการรับนักศกึษาตามโครงการดังกลาว และเสนอมหา- 
วิทยาลัยอนุมตัิโครงการตอไป         
                        
วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  

   5.1  ราง มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนสําหรับอาจารยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร       
           มหาวิทยาลยัไดดําเนนิการจัดทาํ  “ราง”   มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเรยีนการสอนสําหรับอาจารย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเปนขอกําหนดขั้นต่ําที่อาจารยทุกคนตองถือปฏิบัติในการทําหนาที่ดานการเรียน
การสอน  โดยนํา  “ราง”   ดังกลาวเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  ในคราวประชุมครั้งที่  
5/2551  เมื่อวนัที่  7  พฤษภาคม  2551  และที่ประชุมมมีติใหรองคณบดีฝายวิชาการแตละคณะนาํเรื่องนี้ไปหารือใน
คณะกรรมการวิชาการของคณะ และแจงผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเสนอใหที่ประชุมคณะ 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา อีกครั้ง ซ่ึงคณะตาง ๆ ไดเสนอความเห็น และฝายวชิาการไดประมวล
ความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต หาดใหญ  พิจารณา   ขอกําหนดในมาตรฐาน  ดังรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้     
                        1.  จัดทําหรือปรับปรุงแผนการสอนใหทันสมยัอยูเสมอ 

   2.  เขาสอนตรงเวลา 
   3.  สอนเนื้อหาไดเหมาะสมกับเวลาที่ไดรับมอบหมาย  โดยเลิกสอนตามเวลา 
   4.  สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ในขณะสอนทุกครั้งหรือเมื่อมีโอกาส  
   5.  ใชวาจาสภุาพขณะสอน 
   6.  ไมแสดงอารมณโกรธ หรือทาทีกาวราวตอนักศึกษา 
   7.  ตรวจขอสอบ/ใหคะแนนดวยความยุติธรรม 
   8.  ตรวจสอบเกรด (recheck) กอนสงเพื่อปองกันความผิดพลาด 
   9.  สงเกรดภายในเวลาที่กําหนด 
   10. ใหนกัศึกษาประเมินการสอนอาจารย รายวิชา และหลักสูตร  และนําผลประเมินมาปรับปรุงการ 

จัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
           11. รวมทําหนาทีใ่นการคมุสอบ โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัตกิารคมุสอบของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  
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           มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นชอบ  “ราง”  มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน  

สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยใหปรับและเพิ่มเติมขอกําหนดในมาตรฐานเปนดังนี้         
   1. จัดทํา และปรบัปรุงแผนการสอนใหทันสมยัอยูเสมอ 
   2. เขาสอนและเลกิสอนตรงเวลา  
   3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะสอนทุกครั้งที่มีโอกาส 
   4. ใชกริยา วาจาสุภาพตอนักศกึษา 
   5. ตรวจขอสอบ/ใหคะแนนดวยความยุติธรรม และประกาศใหนกัศึกษาทราบภายในเวลาที่กําหนด 
   6. ตรวจสอบคะแนน/เกรดกอนสง เพื่อปองกันความผิดพลาด 
   7. สงคะแนน/เกรด ภายในเวลาที่กําหนด 
   8. นําผลประเมินอาจารยและรายวิชา มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
   9. รวมทําหนาทีใ่นการคุมสอบโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัตกิารคุมสอบของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
   10.  รวมพัฒนาและประเมนิหลักสูตรกับภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  เชน ใหขอคิดเห็น  ศึกษาติดตามผล  

หรือทําวิจยัในชั้นเรียน  
   11.  แตงกายสุภาพ เหมาะสม ในขณะปฏิบัติหนาที ่
   12.  เปดโอกาสใหนักศกึษาไดเขาพบและขอคําปรึกษานอกเวลาสอนตามความเหมาะสม 
          อนึ่ง    ในการจัดทํามาตรฐาน ขอใหกําหนดนิยามของคําตาง ๆ ที่จําเปนแนบทายดวย     เชน   คําวา 

แผนการสอน 
 

            5.2  การจัดกจิกรรมวัน  “English  Day”  
          ที่ประชุมยังไมพิจารณา   

  

 5.3  การจัดการเรียนการสอนขามวิทยาเขต/เขตการศึกษา 
          ที่ประชุมยังไมพิจารณา   

 

                5.4  ขอมูลรายวิชาที่ประสงคจะจดัการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี  
          ที่ประชุมยังไมพิจารณา   

 

 5.5  การดูแลนกัศึกษาเรยีนออน    
          ที่ประชุมยังไมพิจารณา   
 

 5.6  โครงการเรียนลวงหนา  (Advanced Placement Program : AP Program)       
                        ที่ประชุมยังไมพิจารณา    
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              5.7  การรับนักศึกษาตกออก (retire)  กลับเขาเรียนใหม    
                       ที่ประชุมยังไมพิจารณา 
       

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   6.1  โปรแกรมแสดงตารางเรียน/สอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร                         
            ที่ประชมุยังไมรับทราบ   

 

   6.2   นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรีในการรณรงคใหเยาวชนรุนใหม ตระหนักถึง 

การใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
                         ที่ประชุมยังไมรับทราบ            
 

    6.3  สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง  สหกิจศึกษา :  นโยบาย กลยุทธ และการนําไปสูการปฏิบัต ิ 
                        ที่ประชุมยังไมรับทราบ    
 

                 6.4  แจงผลการพจิารณาสาขา  กรอ. ในปการศึกษา  2551  
            ที่ประชุมยังไมรับทราบ       
 

    6.5   จํานวนนักศกึษาและเหตุผลการลาออกจากการเปนนักศกึษาของนักศกึษาวิทยาเขตหาดใหญ  
ในปการศึกษา  2550   
                           ที่ประชุมยังไมรับทราบ  
 

6.6 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร  สาขาวชิา 
ที่ประชมุรับทราบ  แนวปฏิบตัิการแจงปดหลักสูตร สาขาวชิา ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดม- 

ศึกษาไดกาํหนดแนวปฏิบัตกิารแจงปดหลักสูตร โดยใหสถาบันอดุมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบ
การปดหลักสตูรของสถาบันอุดมศกึษา ภายใน 30 วนั นบัตั้งแตวนัที่สภาสถาบันมมีติอนุมัตกิารปดหลักสูตร ดังราย- 
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   และประธานขอความรวมมือคณะดําเนนิการตามแนวปฏิบัติดังกลาว
โดยเครงครัด รวมทัง้รวมกนัดแูลดวย  
  

6.7 การพจิารณาอนุมัติหลักสูตรหรือใหความเห็นชอบหลักสตูรของสถาบันอุดมศกึษา 
ที่ประชมุรับทราบ   การพจิารณาอนุมัตหิลักสูตรหรือใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอดุมศกึษา   

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดแจงมติคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อขอความรวมมือสภาสถาบัน 
อุดมศกึษาตาง ๆ  ดําเนนิการดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดังนี ้ 
       1.  คณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการประชมุครั้งที่ 10/2550  เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม  2550  มีมตใิหสภา-
สถาบันที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการหรอืสภาวิชาการ เพื่อทําหนาที่พจิารณากลั่นกรอง   
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และเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานการจดัการศกึษาระดับปริญญาเอกของสถาบนั ซ่ึงตองสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารและหลกัเกณฑหรือแนวทางที่เกีย่วของ  เพื่อเสนอสภาสถาบันพจิารณา  
     2.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  12/2550  ลงวนัที่  6  ธันวาคม  2550  มีมตใิหสภา-
สถาบันอดุมศกึษา  ควรมคีวามตระหนกัและรอบคอบในการพจิารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบหลักสูตร  รวมทั้ง
กํากับ ดูแลการเปดดําเนนิการหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงจะตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้นี้  เพือ่มิใหเกดิปญหาที่
จะตองแกไขในภายภาคหนาตอไป 
     อนึ่ง  ในกรณหีลักสูตรทีส่ภามหาวทิยาลัยหรือสภาสถาบันอดุมศกึษา  ไดมีมตใิหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติใหปดดาํเนนิการหลักสูตรแลว  จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบ  เพือ่ให
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาดาํเนนิการปรับฐานขอมูลหลักสูตร และแจงใหสํานกังาน ก.พ. ทราบและ
ดําเนินการตอไป  
          

6.8 การแกไขหลักสูตรใหถูกตองเนื่องจากประเด็นการพมิพผิด 
ที่ประชุมรับทราบ  การขอแกไขหลักสูตรใหถูกตองเนื่องจากประเด็นการพิมพผิดในหลักสูตรตาง ๆ   

ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ         
                        1.  คณะศิลปศาสตรขอแกไขรายวิชาและแกช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในหนา   9  หมวดวิชาศึกษา-
ทั่วไป  กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพฒันา  หลักสูตร 
ปรับปรุง   พ.ศ. 2551     
                 1)  แกรายวิชา 895-233 การปรับปรุงการอานภาษาอังกฤษ (Improving Reading in English) จํานวน  
3(3-0-6) หนวยกติ  เปน  “895-223 มนษุยกบัศิลปะและดนตรี (Human and Art and Music)  จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต” 
                 2)  แกช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา  895-123  การคนควาสารนิเทศและการเขียนงานวิชาการ    
(Information Search and Academic Writing)   เปน   “(Information Searching and Academic Writing)” 
                         2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี ขอแกไขชื่อสายในหนา 12  
และหนา  20   หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชพี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีการแปรรปูชีวภาพ 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549  จากเดิม “สายเทคโนโลยขีองน้ํามันและไขมนั”  เปน  “สายเทคโนโลยีของไขมันและน้ํามนั” 
                          3. คณะวิทยาศาสตรแจงขอแกไขรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2551  จํานวน  3  หลักสูตร  ไดแก 
                        สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
                รหัสรายวิชา 347-201  ขอแกไขเปน  347-211 สถิติพื้นฐาน 
                สาขาวิชาชีววิทยา 
                รหัสรายวิชา  346-201   ขอแกไขเปน  347-211 สถิติพื้นฐาน  
                สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
                รหัสรายวิชา  890-125  ขอแกไขเปน 895-125 การใชภาษาไทย 
                รหัสรายวิชา  388-101 ขอแกไขเปน 640-101 สุขภาวะกายและจติ 
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6.9 การพฒันาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ 
ที่ประชมุรับทราบ      มติทีป่ระชุมคณบด ี เร่ือง   การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาองักฤษ     ซ่ึง 

ที่ประชมุครั้งที่ 8/2551  เมือ่วนัที่ 3 กรกฎาคม  2551  พิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบแนวทางการพฒันาความเขมแขง็ 
ดานทกัษะภาษาอังกฤษในประเด็นการทดสอบ      และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามที่ฝายวิชาการเสนอ   สําหรับการคดิ  load unit  ของอาจารยที่จดัการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ   ที่ประชุมมอบ 
หมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนารับไปพจิารณาในรายละเอยีดตอไป   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชมุ     และประธานขอใหฝายวชิาการประสานไปยังคณะศลิปศาสตรเพื่อขอใชบริการเกีย่วกบัการทดสอบ
ดานทกัษะภาษาอังกฤษ  

    

6.10   โครงการบรรยายเรื่อง  “การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการดําเนนิชีวติ” 
  ที่ประชุมรับทราบ       การจัดบรรยายเรื่อง   “การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดําเนิน 

ชีวิต”  ในวันที่  13  สิงหาคม  2551  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันตเิวชกลุ  เลขาธกิารมลูนิธิชัยพฒันา เปนวิทยากร   กลุมเปาหมายมีจํานวน  600  คน 
ประกอบดวย อาจารยและนกัศึกษาที่เปนแกนนํานกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในเครือขายบณัฑติอุดมคตไิทยภาคใต  
โดยเปนอาจารยสถาบนัละ 5 คน นกัศึกษาสถาบันละ 10  และอาจารยและนกัศกึษาจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
ทุกวทิยาเขต/เขตการศกึษา  โดยเปนอาจารยคณะละ 5 คน  นกัศกึษาคณะละ 10 คน   ดังรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  และประธานขอเชิญชวนใหกรรมการวชิาการและกรรมการกิจการนกัศึกษาหรือผูแทนทุก
วิทยาเขตและคณาจารยในคณะ/วิทยาเขตเขารวมฟงการบรรยายขางตน  โดยแจงชื่อและจํานวนผูเขารวมฟงการบรรยาย 
ไปยงัมหาวิทยาลัย    
 

6.11   การจดัโครงการในเครือขายบัณฑติอุดมคติไทยภาคใต 
  ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการในเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต โดยสํานักงานคณะกรรมการ- 

การอดุมศกึษาจัดใหมกีารดําเนินงานโครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม  เพื่อพฒันาบณัฑติไทย โดยผานเครอืขาย
บัณฑติอุดมคติไทยเพื่อสงเสริม สนับสนนุ ใหสถาบันอุดมศกึษาในแตละเครือขายไดรวมคดิ รวมพัฒนาหลักสตูร 
รูปแบบกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเรยีนรูรวมกนัในกิจกรรมการจดัการเรยีนการสอน
ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป:ศาสตรในการปลกูฝงคณุธรรม จริยธรรม  เพือ่สรางคนดีใหแผนดินและกจิกรรมการ
ฝกอบรมเทคนคิการสอนสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ในรายวิชาตาง ๆ โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรในฐานะที่
เปนเครือขายหลักของเครือขายบณัฑิตอดุมคติไทยภาคใต ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจดักจิกรรมดังกลาว สําหรับ
ในปงบประมาณ 2550  มหาวิทยาลยัไดจัดกจิกรรมภายใตโครงการดงักลาวแลว จาํนวน 11  โครงการ  และใน
ปงบประมาณ  2551   มแีผนจะจดักจิกรรมภายใตโครงการขางตน  จํานวน 12  โครงการ  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม       

 

6.12    กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทย   (National Qualifications Framework for  
Higher Education in Thailand : NQF)    
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