
                                วาระท่ี  2   
                           รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ 

คร้ังท่ี  10/2551   
                                                          วันพุธท่ี  1  ตุลาคม  2551    เวลา  13.30 น.             

ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี       
      
      

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต    
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ  
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส   
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน  
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
9.  รองคณบดฝีายวชิาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     อาจารยธนาวุธ    แสงกาศนีย    (แทน) 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
        นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา   ชิระมณ ี  

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม   
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย   ภิสัชเพ็ญ  
16.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
17.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ 

18.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา  ศรีชัย         
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย     
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  กรรมการ  
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
       อาจารยวาสนา   บุญแสวง                        
22.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
        นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตราษฎรธานี กรรมการ  
5.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ    
6.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                       กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
7.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ     
 

ผูเขารวมประชุม            
1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ  ผูช้ีแจงเรื่อง  โครงการเยาวชนรมศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
3.  ดร.ชาลี  ไตรจันทร   ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
      พ.ศ.....   คณะวิทยาการจัดการ   
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4.  อาจารยอภชิาติ  จันทรแดง  ผูช้ีแจงเรื่อง  การกําหนดรายวิชาสิทธิมนุษยชน  
5.  นางสิริวรรณ  หยกวิจิตร  งานทะเบยีนกลาง   
6.  นางสาววนสันันท   ฉัตรศิริวรางกูร งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย 
7.  นางสาวจิราภรณ  นวลวฒันา  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  
       

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                 
                   ประธานกลาวเปดการประชมุ  และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้         
  

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                  1.1  การเขารวมโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกยีรต ิ สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ  เจาฟากัลยาณวิัฒนา    
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  “อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย” 

ประธานแจงวา      มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรต ิ   สมเดจ็พระเจา- 
พี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร    “อาทิตยคณุธรรมของการศกึษาไทย”  ระหวางวันที ่
29-30  กนัยายน  2551   ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรต ิ   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  โดยมหาวิทยาลัย
เปนเจาภาพจัดประชมุเสวนาทางวิชาการ   ในหองประชุมยอย  2  หอง   คอื  วนัที่ 29  กันยายน  2551   เสวนาหวัขอ  
“ส่ือสรางคนเกงคนด”ี ดําเนินการโดยผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรยีนรู และวนัที่ 30 กันยายน 2551 เสวนาหัวขอ  
“การจัดการเรยีนการสอนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน”   ดําเนนิการโดยผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ   และรวมจัดนิทรรศการ
โดยสถาบนัวฒันธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา   และขอบคุณทุกฝายที่รวมมอืกันทาํใหการจดัเสวนาครั้งนี้สําเร็จดวยด ี
 

วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  9/2551  วันท่ี  3  กันยายน   
                  2551       
      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุ โดยไมแกไข 
 

วาระท่ี  3  เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
     ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
                4.1  เร่ืองสืบเนื่อง 
          4.1.1  โครงการเยาวชนรมศรีตรัง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
                                    วทิยาเขตสุราษฎรธานเีสนอโครงการเยาวชนรมศรีตรัง   มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร   วทิยาเขต  
สุราษฎรธานี เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
 

                        มติท่ีประชุม   เหน็ชอบโครงการดังกลาว โดยมีความเหน็เกีย่วกับคุณสมบัตขิองผูสมัคร ขอ 5.1(1)   
ที่กําหนดเงื่อนไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   ตองศึกษาวิชากลุมสาระวิทยาศาสตร (กลุมวิชาฟสิกส  เคมีและชีววิทยา)  
ไมต่ํากวากลุมละ  5  หนวยกติ นั้น    กําหนดจํานวนหนวยกิตนอยเกินไป     จึงเห็นควรใหปรับเปน  “ตองศึกษาวิชากลุม 



 4 

 
สาระวิทยาศาสตร  (กลุมวิชาฟสิกส   เคมี   และชีววิทยา)   ไมต่ํากวา   22  หนวยกิต”     และใหเสนอมหาวิทยาลัยอนุมตัิ
โครงการตอไป 
  

                       4.1.2  การพิจารณารายวิชาศกึษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 
                                 ฝายวิชาการไดเสนอโครงสรางและรายวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรนานาชาติตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     ในคราวประชุมครั้งที่   7/2551   เมื่อวนัที่  2  กรกฎาคม  2551  โดยที่
ประชมุมีมตเิหน็ชอบ และในเบื้องตนใหขอความรวมมือจากคณะเพือ่สํารวจอาจารยที่สามารถจดัการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษตามโครงสรางรายวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงฝายวิชาการไดดําเนินการสํารวจ
ขอมูลฯ และสรุปผลการสํารวจเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม                       
        

                      มติท่ีประชุม  เหน็ควรใหแจงวทิยาลัยนานาชาติรับทราบขอมูลและความเห็นของที่ประชุมดังนี ้
                   1.  รับทราบขอมูลผลการสํารวจเกี่ยวกับความพรอมในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ

หลักสูตรนานาชาติ    เนือ่งจากหลายรายวิชายังขาดความพรอมที่จะสอนเปนภาษาอังกฤษ  หากเปดสอนในปการศกึษา  
2552      อาจดาํเนนิการไมทนัแตคาดวาอาจดําเนนิการไดในปการศึกษา   2553        และในเบื้องตนทีป่ระชุม ไดขอให
รองคณบดีฝายวชิาการฯ แจงอาจารยผูสอนไดรับทราบหลักการในเบือ้งตนวา  รายวิชาศึกษาทัว่ไปสําหรับหลักสูตร
นานาชาติที่เปนรายวิชาบังคบั      เปนรายวิชาเดยีวกับรายวิชาบังคับสําหรับหลักสูตรปกติ    แตจดัการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ   ดังนั้น  จงึขอใหคณะ/อาจารยเตรียมวางแผนและความพรอมในการสอนเปนภาษาอังกฤษ     
                                  2.  ที่ประชุมมีขอสังเกตเกีย่วกับโครงสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในกลุมวิชาภาษา (บังคับ)   ซ่ึง
กําหนดใหเรียนรายวิชาการฟงและพูดภาษาอังกฤษ  และรายวิชาการอานและเขยีนภาษาอังกฤษ  วากรณีทีเ่ปนนักศึกษา 
ตางชาติและสามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  อาจไมตองเรียนรายวิชาการฟงและพูดภาษาอังกฤษ แตอาจเรียน
รายวิชาทางภาษาอังกฤษระดบัที่สูงขึ้นแทน     โดยมอบหมายใหคณะศลิปศาสตรพิจารณากําหนดรายวิชาและนํามา
พิจารณาในโอกาสตอไป 
                                   3. ที่ประชุมเสนอใหวิทยาลัยนานาชาติจัดประชุมเตรียมความพรอมโดยเชิญคณะ/ผูที่เกี่ยวของ
ที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิชาบังคับ ประชมุหารอืเพื่อทําความเขาใจรวมกนัในการเปดสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะในประเด็นการบริหารจัดการ        
  

 4.2  เร่ืองเสนอใหม 
                       4.2.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...  คณะวิทยาการจัดการ  
                                 คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. .....   
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
 

                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสตูรดังกลาวโดยใหรับความเหน็ดังตอไปนี้  ไปดําเนนิการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป 
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      1. ขอใหตดัหัวขอ 4.2 หลักการและเหตุผล ออก  
      2. อาจารยประจําหลักสตูรขอใหจัดพมิพโดยเรยีงตามลําดับตําแหนงทางวิชาการ  
      3. กลุมวิชาเลือก   ใหเรียน  15  หนวยกติ    แตในกลุมวิชากฎหมายและกลุมวิชาการเมือง 
การปกครอง   มีจํานวนกลุมละ  5 รายวิชา ๆ  ละ 3  หนวยกิต 
                                4.  ขอใหปรับชื่อรายวชิา  และคําอธิบายรายวิชา  ของรายวิชาดังตอไปนี ้
           1)  ปรับเนื้อหารายวิชา 465-351  กฎหมายปกครอง  คําวา  “หลักทั่วไปและปญหาในการจัด 
ระเบียบบริหาร”   โดยขอใหระบุใหชัดเจนวาเปนการจัดระเบียบบรหิารในเรื่องใด    และแกคําวา   “การจัดระเบยีบ 
ราชการบริหารสวนกลาง”    เปน   “การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง”     
           2)  รายวิชา 465-373 เกมสบริหาร    แกช่ือรายวิชาเปน  “เกมบริหาร”    
           3)  รายวิชา 465-402  จริยธรรมและการจัดการ     
                                           -  เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาสวนใหญเปนจริยธรรมของนักบริหาร      แตไมปรากฏ 
จริยธรรมที่เกีย่วกับการจัดการ    
                 - แกคําวา   “ทศ-พิศราชธรรม”   เปน   “”ทศพธิราชธรรม” 
          4)  ใหปรับรูปแบบการพิมพคําอธิบายรายวิชา 465-451  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
จาก  “การสอบสวนวิธีพจิารณาในศาลชัน้ตน”   เปน  “การสอบสวน   วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน”    
          5)  รายวชิา 465-452 กฎหมายลักษณะพยาน  ปรับชื่อเปน “กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน”     
และในคําอธิบายรายวิชา  ใหแกคําวา   “พยาน”   เปน   “พยานหลักฐาน”   ทุกที่ที่ปรากฏ 
       5. หลักสูตรมีขอผิดพลาดในประเด็นการพิมพ ดังนี ้
       1) หนา 2  ขอ 5.4  แกคําวา  “หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550   เร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา  2552”    
เปน  “เร่ิมใชตัง้แตปการศึกษา 2550” 
         2) หนา 5  ขอ 15.1 ใหตดัคําวา   “หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2551”   ออก 
         3) ขอใหแกไขรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต  จาก เดิม  “640-101”   เปน    “001-131”   
ในทุกที่ที่ปรากฏ 
      4) ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา 340-326  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม     
จากเดิม  “3(2-2-5)”   เปน   “3(3-0-6)”   ในทุกที่ที่ปรากฏ 
  5) ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา 340-101 มนษุยกับวิทยาศาสตร จากเดิม “3(3-0-3)”   
เปน  “3(3-0-6)” ในทุกที่ที่ปรากฏ 
  6)  ขอใหตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา  465-304  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ 
วิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร (Using Program Package for Data Analysis in Social Sciences Research)   
วาจะใชคําวา  “Sciences”  หรือ  “Science”   และแกไขใหถูกตองในทกุที่ที่ปรากฏ 
   7)  หนา 52  แกไขดังนี ้
   - แกไขชื่อรายวิชา 465-101 จากเดิม “ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมายทั่วไปและ 
รัฐธรรมนูญไทย”    เปน  “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย” 
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          - แกไขรหัสรายวิชาการจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ   จากเดิม  “465-402”   เปน “465-401” 
          - รายวิชาจริยธรรมและการจัดการ   ใหเพิ่มรหัสรายวิชาและจํานวนหนวยกิต    เปน    
“465-402 จริยธรรมและการจัดการ    3(3-0-6)” 
                          6.  การระบุรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงในหมวด- 
วิชาศึกษาทัว่ไป  ขอใหระบกุลุมวิชาใหตรงกัน  
                          7. หนา 59  ตารางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  ขอใหเพิม่  “เปดรายวิชา 465-401 การจัดการคุณภาพ 
สําหรับภาครัฐ”  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน  ดวย 
                          อนึ่ง  สภาวชิาการในคราวประชุมครั้งที ่100(5/2551) วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณาหลักสูตร  
บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ   หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2551   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี- 
อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ซ่ึงประกอบดวย 3 สาขาวชิายอย แลว มีความเห็นใหแกไขคําวา  “สาขาวิชายอย”  
เปน “วิชาเอก”  
 

                       4.2.2  คําอธิบายรายวิชา 
                                 งานทะเบียนกลางไดหารือที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   ในประเดน็การ
จัดทําคาํอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหลักสูตรตาง  ๆ       เนือ่งจากปจจุบนัยงัไมมีระบบฐานขอมูล 
ดังกลาว     ทําใหมีปญหาในกรณีที่นกัศึกษายื่นคํารองขอคําอธิบายรายวิชา    โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชาเปนภาษา- 
อังกฤษ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                       
                                      

                     มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหทุกหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรและจดัทาํหลักสูตรใหม  ตั้งแต 
ปการศกึษา 2552  เปนตนไป  นอกจากมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาไทยแลว ตองมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
ควบคูดวย     
                        

วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
   5.1  การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ          

ฝายวิชาการเสนอเรื่อง   การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  ตอที่ประชมุคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังที่  3/2551  เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2551  คร้ังที่ 4/2551  เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2551 และครั้งที่ 
5/2551  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดยที่ประชุมไดกําหนดแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษใน
ประเด็นตาง ๆ คือ ประเด็นเกีย่วกับการทดสอบ  การพัฒนานักศึกษา  การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาความเขมแข็งดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ   การพัฒนาอาจารย และกจิกรรม อ่ืน ๆ    โดยในเบื้องตนไดกําหนดรายละเอียดในประเด็นการทดสอบ และ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษแลว        และที่ประชุมมอบหมายใหคณะศิลปศาสตรเสนอ 
เกณฑการทดสอบ และการเทียบเกณฑการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกับขอสอบมาตรฐาน เพือ่คณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาในประเด็นตาง ๆ   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
            1.  พิจารณาเกณฑการทดสอบ และการเทียบเกณฑการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกับขอสอบ 
มาตรฐาน 
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            2.  มาตรการของมหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ  ที่จะใหนกัศึกษาป  3  ทุกคน  เขารับการทดสอบใน
วันอาทิตยสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคม  2552  
             3.  คาใชจายในการทดสอบของนักศึกษาแตละคน (400 บาท/คน) มหาวิทยาลัยหรือแตละคณะจะรับ 
ดูแลในเรื่องนีอ้ยางไร 
 

                 มติท่ีประชมุ   ที่ประชุมมีความเหน็ดังนี ้
            1. ประเด็นเกีย่วกับการทดสอบวดัความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศกึษามหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร  กรณีที่นกัศึกษาสอบไมผาน  ซ่ึงคณะศิลปศาสตรเสนอวา     “ใหนักศกึษาสอบใหมอีกครั้งจนผาน  หากครั้ง
ที่สองยงัสอบไมผาน คณะตาง ๆ จะตองมีมาตรการสําหรับนกัศกึษาที่สอบไมผานโดยอาจกาํหนดเกณฑขัน้ต่ําแตละ
คณะเอง...”   นัน้  ทีป่ระชุมมคีวามเห็นวา ยงัไมสอดคลองกับที่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  ใหความเห็น
ไวในคราว ประชุมครั้งที่  5/2551  วนัที่ 7 พฤษภาคม  2551  จึงเหน็ควรใหปรับรายละเอยีดในประเด็นดังกลาวใหม
ใหสอดคลองกบัแนวทางที่มหาวิทยาลยัใหความเห็นไว ดงันี้ 
                                  “....นกัศกึษาที่สามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะไดรับประกาศนียบัตร
จากมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวทิยาลัยกําหนด สามารถดําเนินการได  
2  วิธี  ดังนี ้

                       1.  ศึกษาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด  เมื่อ
ศึกษาครบถวนแลว  นักศึกษาตองทดสอบอีกครั้ง  หากสามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะ
ไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย กรณีสอบไมผานจะรวบรวมไวเปนขอมูล   

                       2.  ศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง    แลวเขารับการทดสอบอีกครั้ง   หากสามารถสอบผาน
ตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  กรณีสอบไมผานใหดําเนินการ
ตาม ขอ 1. โดยใหคณะศิลปศาสตรพิจารณาจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาเพิ่มเติม 

                       อนึ่ง  นักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑขั้นต่ําแลว  หากประสงคจะศึกษาภาษาอังกฤษดวย
โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถกระทําได  และสามารถสอบวัดระดับไดดวย” 

              2. ประเด็นการทดสอบวดัความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเหน็ชอบใหใชขอสอบ PSU-GET 
ในการทดสอบ  และใหเพิม่การทดสอบการวัดความสามารถดานทักษะการฟงดวย  สําหรับเกณฑการสอบผานให
คณะศิลปศาสตรเปนผูกําหนด 

             3. กําหนดใหนกัศึกษาปที่ 3  เขารับการทดสอบ   สําหรับวันทีจ่ะดําเนินการทดสอบ อาจกาํหนดให
เปนชวงเดียวกบักาํหนดสอบของ PSU-GET   โดยขอความรวมมือใหคณะชวยดูแลการทดสอบ   อนึ่ง  สําหรับ
นักศึกษาปที่  4   หากจะขอรับการทดสอบ  ขอใหดําเนินการตามความสมัครใจ     

              4.  การกําหนดชัว่โมงศึกษาดวยตนเอง   ขอใหคณะศิลปศาสตรเปนผูกําหนด และขอความรวมมือจาก
คณะในการดแูลการศึกษาดวยตนเอง  โดยจดัหาปจจัยสนบัสนุนและจดัระบบการบันทกึวานกัศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง 

              5.  ขอใหคณะศิลปศาสตรออกแบบเกีย่วกับการศึกษาดวยตนเองวาตองศกึษาอะไรบาง 
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                             6. ใหขอขอมูลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศกึษาจากคณะ/วิทยาเขตวา หากนกัศึกษาตองเรียนภาษา- 
อังกฤษดวยตนเองสามารถเรยีนไดจากโปรแกรมใด  เพื่อนํามาเปนขอมลูประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อโปรแกรม 
สําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษาตอไป 
      7.  การจัดการทดสอบในอนาคต       อาจจัดทําขอสอบออนไลน       โดยขอใหผูชวยอธิการบดีฝาย
ทรัพยากรการเรียนรูหารือทําความเขาใจกับทีมอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษใหเขาใจตรงกันกอนจะดําเนินการตอไป  
และขอใหศนูยส่ือการเรยีนรูเปนที่ปรึกษาในการจดัทํา 

              8.  ประเด็นคาทดสอบ       ที่ประชุมขอใหคณะศลิปศาสตรพิจารณาทบทวนคาทดสอบทีจ่ะเรียกเกบ็ 
นักศกึษา  โดยอาจจะใชวิธีการคํานวณจากคาใชจายที่จะเกดิขึ้นจริง และนําเสนอทีป่ระชุมพิจารณาอกีครั้งหนึง่  
     9.  ประเด็นการเทียบเกณฑการวัดความสามารถภาษาอังกฤษกับขอสอบมาตรฐาน     ใหใชตามที่
คณะศิลปศาสตรเสนอ 
   10.  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา      การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายหลังการสอบเสร็จแลว 
อาจารยผูสอนนาจะเก็บขอมลูไวเพื่อพัฒนานักศึกษาวาควรจะเรยีนเสรมิในเรื่องใดบาง   
 

                5.2  การกําหนดรายวิชาสิทธิมนุษยชน    
                           สถาบนัสันตศิึกษาเสนอเรื่อง การกําหนดรายวิชาสิทธิมนุษยชน เพือ่คณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขต 
หาดใหญ พจิารณาการกําหนดรายวิชาสทิธิมนุษยชน เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีและพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                
            

       มติที่ประชุม   เห็นชอบใหรายวชิาสิทธมินุษยชนเปนรายวิชาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  กลุมวิชาเลือก     
การจัดการเรียนการสอน อาจแทรกไวเปนหัวขอในรายวชิาบูรณาการทีเ่ปดสอนอยูแลว หรืออาจเปดเปนรายวิชาใหม    
โดยใหคณะทีม่ีศาสตรทางดานนี้เปดสอน   เชน   คณะนิตศิาสตร  คณะวทิยาการจัดการ รวมกับสถาบันสันติศึกษา              
     

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   6.1  เกณฑมาตรฐานการจดัทําหลักสูตรแบบ Bilingual Program                             

                         ที่ประชมุรับทราบเกณฑมาตรฐานการจดัทาํหลักสูตรแบบ Bilingual Program โดยสํานักงานคณะกรรม- 
การการอุดมศึกษาไดแจงวา คณะอนกุรรมการดานมาตรฐานการอุดมศกึษาในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่  
21 กรกฎาคม 2551 ไดพจิารณาเรื่อง  เกณฑมาตรฐานการจัดทําหลักสตูรแบบ Bilingual Program  แลว  มีความเหน็ 
เปนมติวา  การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรดวยภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา   เปนเรื่องการบริหารจัดการ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา   ดังนั้น   คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมิไดกําหนดแนวทางและเกณฑมาตรฐาน
การจัดทาํหลักสูตรลักษณะดงักลาว  แตสถาบันอดุมศกึษาตองรายงานตามแบบรายงานขอมูลการดาํเนนิงานหลักสตูร 
ประจําภาคการศึกษา  (สมอ. 07)  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุกภาคการศึกษาดวย   ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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   6.2  การจัดการศึกษาหลักสตูรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)                          
                        ที่ประชุมรับทราบการจัดการศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่  8/2551   เมื่อวนัที่  7  สิงหาคม  2551  ไดมีมติเกีย่วกบัการจดัการศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง)  โดยไดใหความเห็นชอบกําหนดนโยบายการยุติหรือยกเลิกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)    และสนับสนุนใหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา  โดย
ใชหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ   พ.ศ. 2545  และเพื่อมิใหมีผลตอการ 

จัดการศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาตรี (ตอเนื่อง) ทีเ่ปดดําเนนิการอยูในปจจุบนั และสถาบันอดุมศกึษาจะไดเตรียมการ 
ในเรื่องดังกลาวดวย   จงึเห็นสมควรกําหนดใหสถาบนัอดุมศกึษายุตกิารรับนักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาตรี (ตอเนือ่ง) 
ตั้งแตปการศึกษา  2553  เปนตนไป  และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาถอืปฏิบัติ   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  ดังนี ้
           1.  ตองไมเปดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เพิ่มใหมอีก  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

           2.  ตองพรอมยุติหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   ที่เปดดําเนนิการในปจจุบนั   โดยการเทยีบโอน 

ผลการเรียนฯ   
           3.  ใหยตุิการรับผูเขาศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)    ตั้งแต 
ปการศึกษา  2553  เปนตนไป 

 

6.3   การปรับแผนการศึกษาของคณะ 
                        ที่ประชมุรับทราบ การเสนอขอปรับแผนการศึกษาของคณะการแพทยแผนไทย  และคณะนิตศิาสตร 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม         

           1.  คณะการแพทยแผนไทยขอปรับแผนการศกึษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย-
แผนไทย   หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2550   ตั้งแตภาคการศึกษาที่   2    ปการศกึษา  2551    เปนตนไป      

          2.  คณะนิติศาสตรขอปรับแผนการศกึษาในหลักสตูรนิติศาสตรบณัฑติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  
ตั้งแตภาคการศกึษาที่   2    ปการศึกษา  2551    เปนตนไป            
 

       6.4  การจัดโครงการเสริมฝกทักษะและประสบการณทางวิชาชีพของคณะการแพทยแผนไทย  
                       ที่ประชุมรับทราบ การจดัโครงการเสรมิฝกทกัษะและประสบการณทางวชิาชพีสําหรับนกัศกึษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2550  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม         

 

                6.5 การบริหารจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และการบรหิารจัดการรายวิชาสุขภาวะกาย
และจิต  (Healthy Body and Mind)   
           ที่ประชุมรับทราบ  การบริหารจัดการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และการบริหารจัดการ
รายวิชา 001-131 สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม         
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