
              
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     

คร้ังท่ี  11/2551    
วันพุธท่ี  5  พฤศจิกายน  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.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตต ิ
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี  
13.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม  (รักษาการ) 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยอรพรรณ  สกุลแกว 
16.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน  (แทน)  

17.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
18.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัยนา  ศรีชัย         
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี         
       อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ)   
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ  
       อาจารยณฐันันท  ดําตีบ 
21.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
22.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
23.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ     
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
6.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม            
1.  ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ  ผูช้ีแจงเรื่อง  การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษ 
                                                                     พลังงานเขาศึกษาในคณะวศิวกรรมศาสตร 
2.  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปยะวัฒน  ผูช้ีแจงเรื่อง  การใช Learners in Thailand  ในมหาวิทยาลัย  
3.  ผศ.ดร.จันทวรรณ  ปยะวัฒน 
4.  นางสาวจิราภรณ  นวลวฒันา  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
    ไมม ี

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  10/2551  วันท่ี  1  ตุลาคม   
                  2551       
      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุ โดยไมแกไข 
 

วาระท่ี  3  เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
     ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
                4.1  เร่ืองสืบเนื่อง 

4.1.1  การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงานเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร 
                      งานรับนักศึกษาเสนอเรื่อง การรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงานเขาศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา โดยเสนอใหคณะวิศวกรรมศาสตร 
ดําเนินการรบันักศกึษาตามโครงการรับเยาวชนผูชนะเลิศโครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงานเขาศึกษาในคณะวิศว- 
กรรมศาสตรเปนกรณีพเิศษ  เนื่องจากชวงระยะเวลาการดําเนินงานไมสอดรับกับโครงการดําเนินการรับนักเรียนที่มี 
ผลการเรียนด ี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม        
 

           มติท่ีประชุม   เหน็ชอบโครงการดังกลาว โดยแยกเปนโครงการพิเศษที่คณะรับเอง พรอมทั้งจัดทํา
โครงการฯ โดยรับความเห็นของฝายรับนักศึกษาไปดําเนนิการกอนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป         
  

 4.2  เร่ืองเสนอใหม                       
         4.2.1  การเทียบเทารายวชิากรณีนํารายวิชาไปสอนตางวิทยาเขต 
                                    คณะแพทยศาสตรไดดาํเนนิการรับนกัศึกษาแพทยในโครงการผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวดัชายแดน 
ภาคใต  โดยนกัศึกษาแพทยช้ันปที่ 1  ในโครงการฯ  เรียนที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  ซ่ึง
ดําเนินการเปดรายวิชาโดยใชรหัสวิชาของคณะที่เปดสอน   และใชคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค  เนื้อหาของวชิา 
ที่เปดสอนโดยคณะของวิทยาเขตหาดใหญ  ตอจากนัน้คณะแพทยศาสตรจะดําเนนิการเทียบเทารายวิชาของทัง้ 2 
วิทยาเขตตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา  ตอมาคณะแพทยศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  โดยไดดาํเนินการใหวทิยาเขตปตตานีเปด/ปรับปรงุรายวิชาตามแนวปฏิบัติขางตน  
แตเนื่องจากคณะฯ มีขอสังเกตวาบางรายวชิาที่นํามาเทียบเทานั้น คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคและเนื้อหา จัดทํา
โดยคณะฯ ในวิทยาเขตหาดใหญ การทีว่ิทยาเขตปตตานีนําไปเปดเปนรหัสวิชาของตนเอง ควรจะมแีนวปฏิบัติ
หรือไม    อยางไร      ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ   วิทยาเขตหาดใหญ     พิจารณากําหนดแนวปฏิบัต ิ
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เกี่ยวกับการเทยีบเทารายวิชากรณีนํารายวิชาไปสอนตางวทิยาเขต      ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ 
ประชุม 
  

         มติท่ีประชมุ   เหน็ชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการนํารายวิชาในหลกัสูตรไปใชตางคณะ/
วิทยาเขต  ดงันี ้   
              1.  กรณีหลักสูตรใหมที่จะใชรวมกนัหลายคณะ/วทิยาเขต          ในการจดัทํารายวิชาขอใหทกุฝาย
รวมกนัพจิารณา    และเมื่อนําไปใชทีค่ณะใดใหเปลีย่นเฉพาะรหัสรายวิชาเปนของคณะนัน้  
              2.  คณะ/วิทยาเขตสามารถนํารายวชิาของคณะ/วทิยาเขตอืน่ไปใชได      ทั้งในลักษณะของการ
นาํไปใชทัง้รายวชิาหรือนาํไปปรับปรุง   ทัง้นี้   คณะ/วิทยาเขตทีน่ําไปใช    ตองแจงใหคณะเจาของรหัสรายวิชาทราบ  
และเสนอคณะกรรมการวชิาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  เพื่อทราบ          
 

                       4.2 2  การเพิ่มรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร 
         คณะเภสัชศาสตรเสนอเพิ่มรายวิชาเลือกประจําสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ในหมวดวชิา
เฉพาะ   กลุมวชิาชีพ   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537  จํานวน  1 รายวิชา   คือ รายวิชา  
580-566 การเตรียมเภสัชภณัฑรังสีและเภสัชภณัฑที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (Preparation of Radiopharmaceuticals 
and Health  Hazardous Pharmaceuticals) จํานวน 2(2-0-2) หนวยกิต  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา   2552  
เปนตนไป  เพือ่คณะกรรมการวิชาการ   วทิยาเขตหาดใหญ   พจิารณา ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

        มติท่ีประชมุ  เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาดงักลาว  และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

                       4.2.3  การเพิ่มรายวิชาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
                                    คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ วิทยาเขตสรุาษฎรธานี เสนอเพิ่มรายวชิาในกลุมวชิาชีพ 
เลือก   หลักสตูรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาการจัดการ หลักสตูรใหม  พ.ศ. 2545   และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2550     ในกลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ    สําหรับนักศึกษารหสั  48    ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 
ปการศึกษา  2552    จาํนวน  2 รายวชิา  ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
                        1) รายวิชา 928-300  การวิเคราะหและออกแบบระบบ   (System Analysis and Design)  จํานวน  
3(3-0-6)  หนวยกติ 
                       2) รายวิชา 928-400  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology Laws)  จํานวน    
3(3-0-6)  หนวยกติ 
 

         มติท่ีประชุม  เหน็ชอบการเพิ่มรายวิชาดังกลาว  และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

                       4.2.4  การปรับปรุงคําอธิบายการเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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                  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอปรับปรุงคําอธิบายการเลือก 
เรียนรายวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  และสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี-  
สารสนเทศ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   สําหรับนักศึกษารหัส   51   ตั้งแตภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2551  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                 เดิม        “และเลือกจากกลุมวิชาชีพใด ๆ   ที่เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   หรือจาก
กลุมวิชาเลือกทางการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส   หรือจากกลุมวิชาเลือกทางการจัดการ  จํานวนไมนอยกวา 
6 หนวยกิต” 
                 ปรับเปน    “และเลือกจากกลุมวิชาชีพใด ๆ ที่เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือจาก
กลุมวชิาเลือกทางการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสตกิส หรือจากกลุมวชิาเลือกทางการจัดการ  ซ่ึงมีเนื้อหาไมซํ้าซอน 
กับเนื้อหารายวิชาที่เรียนมาในหมวดวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาที่เรียนมาแลว  จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต” 
 

      มติท่ีประชมุ เห็นชอบการปรับปรุงคําอธิบายการเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกในหลักสูตรดังกลาว  
และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

                     4.2.5  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการงานชางและผังเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
                  ศูนยการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง       เสนอปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาการจดัการงานชางและผังเมือง   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  เนื่องจากมีความผดิพลาด
ในการระบุช่ือยอปริญญา  (ภาษาไทย)  เพือ่คณะกรรมการวิชาการ   วทิยาเขตหาดใหญ    พิจารณา   ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        มติท่ีประชมุ     เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...  โดยปรับปรุงแกไขชื่อยอปริญญา  (ภาษาไทย)  จากเดิม  “ท.บ. (การจัดการงานชางและ
ผังเมือง)”  เปน  “ทล.บ. (การจัดการงานชางและผังเมือง)”    และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
                     อนึ่ง ในการกําหนดชื่อปริญญาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ขอใหฝายวิชาการตรวจสอบ 
และประสานกับงานทะเบียนกลางในการกําหนดชื่อปริญญา   ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ. 2549  
  

                     4.2.6   การเขารวมโครงการเสวนาสมาชิกเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย   คร้ังที่ 14 
(3/2551)  หวัขอ  “การเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี  มุงสูบัณฑิตอนัพึงประสงค”       
                                   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรไดรวมเปนสมาชกิเครอืขายการจดัการความรูระหวางมหาวทิยาลยั 
(UKM) โดยทุก 4 เดือน เครอืขายฯ จะมีกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชกิ โดยใชกระบวนการจัดการความรู
เปนเครื่องมอืในการแลกเปลีย่น ซ่ึงการจดัเสวนาสมาชิกฯ คร้ังที่ 14 (3/2551)   มีมหาวทิยาลัยมหาสารคามเปนเจาภาพ
จัดในหวัขอ  “การเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี มุงสูบัณฑิตอันพึงประสงค”  ในระหวางวันที่  3-4  ธันวาคม  2551    
ณ โรงแรมตักสิลา   จ.  มหาสารคาม    โดยในการจัดดังกลาวมุงเนนใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู    ประเด็นเปาหมาย  
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คือการแลกเปลี่ยนประสบการณเกีย่วกับ  Student center,   การพฒันาหลักสูตร   และการวิจยัในชัน้เรียน   นอกจากนี้ 
ในวันที่  2  ธันวาคม   2551   มีการฝกอบรม  “วิทยากรกระบวนการ (Train Facilitator)   ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม    ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาดังนี ้
       1.  คัดเลือกบุคลากร  จํานวน  8  คน  เขารวมเสวนาสมาชิกในวันที่  3-4  ธันวาคม  2551           
                    2.  คัดเลือกบุคลากร  จํานวน 3  คน   เขารวมโครงการฝกอบรม  “วิทยากรกระบวนการ” 
(Train Facilitator)  ในวนัที่  2  ธันวาคม  2551 
  
         มติท่ีประชมุ     ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการดังนี ้
                                    1.  แจงโครงการดงักลาวใหรองคณบดีฝายวิชาการฯ ทุกคณะ/วทิยาเขตพจิารณาเขารวมโครงการ 
และ/หรือเสนอชื่อผูสนใจเขารวมโครงการ     ทั้งนี้    มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผูสนใจจํานวนหนึ่งเปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย เขารวมการเสวนาฯ  จํานวน  8  คน      และเขารวมการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ  จํานวน  3  คน 
จากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ,    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,    กลุมสาขาวิชามนษุย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร    โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาลงทะเบียนสําหรับผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัยคนละ  1,000 บาท 
                                       อนึ่ง     ประเด็นการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดใหแกผูเขาประชุม   ขอให
ฝายวิชาการประสานไปยังกองการเจาหนาที่และแจงคณะทราบตอไป    
        2. ใหขอ  best practice หรือขอมูลการดําเนนิการเกีย่วกับ Student center,  การพฒันาหลักสูตร     
และการวิจัยในช้ันเรียนของคณะ/วิทยาเขต     เพื่อใชเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู    และสําหรับผูประสงคจะ
เขารวมเสวนาเครือขายฯ   ขอใหเตรียมขอมูล  best  practice   หรือเอกสารที่เกีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
หัวขอดังกลาวขางตนดวย 
 

 วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
   5.1  ขอมูลยอนกลับการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2550   องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 

และคุณภาพบณัฑิต    
                      เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                
             

                5.2  สัมมนาที่ประชุมคณบดี  ประจําป  2551   หัวขอ  “ปจจุบัน   อนาคต   การเรียนการสอนมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  วันที่ 8-10  พฤษภาคม  2551   ณ  AMARI  TRANG BEACH RESORT      
                     เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                            
     
 5.3  การคิดจํานวนชัว่โมงสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum) 
        คณะศิลปศาสตรไดหารือมหาวิทยาลัยเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติในการคิดคาตอบแทนรายวิชากิจกรรม- 
เสริมหลักสูตร(Extracurriculum) ในกรณีทีอ่าจารยผูสอนมีภาระงานเกิน 10 หนวยกิต/สัปดาห เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนอยางนอย 1 หนวยกิต  และเปนวิชาเปดใหมในภาคการศึกษาที่ 1/2551  จึงขอให 
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พิจารณาแนวทางคิดชั่วโมงสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนําไปใชในการคิดชั่วโมงสอนและเบิกจาย
กรณีผูสอนมีช่ัวโมงสอนเกินกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังตอไป ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาแนวทางการคิดชัว่โมงสอนในรายวชิากจิกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)   
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                           มติท่ีประชุม  ที่ประชมุพจิารณาแลว เหน็ควรกาํหนด Load Unit ใหแกอาจารยที่ปรึกษารายวชิากจิกรรม- 
เสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  เปน 15 หนวยช่ัวโมง/กลุม/อาจารย  1  คน  และใหฝายวิชาการแจงฝายวางแผนดําเนินการ   
ตอไป    ทั้งนี ้   เพื่อใหทุกคณะกาํหนด Load Unit  ของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)  เหมอืนกัน    
 

 5.4   การจัดการเรียนการสอนขามวิทยาเขต 
                     เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                            
 

  5.5   การจัดกจิกรรมยกยองเชิดชูครูในวนัคร ู
           มหาวิทยาลัยมีนโยบายยกยองเชิดชูครูเพื่อใหครูไดตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของตนเอง  โดยที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่  12/2550  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2550  เห็นควรใหจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูครูในวันครู
ซ่ึงตรงกับวันที่  16  มกราคม  ของทุกป โดยในป 2552  ฝายวิชาการไดขอความรวมมือจากคณะ/วิทยาเขตแจงขอมูล
กิจกรรมที่คณะประสงคจะใหมหาวิทยาลัยจดัในวันที่  16  มกราคม   2552   และคณะตาง ๆ  ไดแจงขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดกจิกรรมในวนัดังกลาว  ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาการจัด
กิจกรรมยกยองเชิดชูครูในวนัครู  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
 

                          มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหจดักิจกรรมยกยองเชิดชคูรูในวันครวูนัที่ 16 มกราคม 
2552  โดยไมหยุดการเรียนการสอน  และกําหนดรูปแบบกิจกรรม  วิธีการ และการจดักิจกรรมดังนี ้
                            - ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูอาจารยปจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนักศึกษา  
รวมทั้งอาจารยปจจุบันหรืออาจารยที่เกษียณอายุราชการแลว   ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกาในฐานะที่เปน
ที่รัก  ช่ืนชมและศรัทธา   
         -  อาจารยที่คณะคัดเลือกใหเปนอาจารยตัวอยางของคณะและอาจารยที่ไดรับรางวัลในฐานะ 
อาจารยตัวอยาง  อาจารยดีเดนดานการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอก 
                       -  ประกวดการแตงกลอนเพื่อยกยองเชิดชูครู 
                       -  เสวนาโดยศิษยเกาและศิษยปจจุบัน   
                       -  เสวนาโดยอาจารยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                       -  ทอลกโชว   
             -  รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
                                ฯลฯ              
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  5.6   การจัดกจิกรรม “English Day” 
          มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจดักิจกรรม  “English Day”  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน กําหนดจดัปละครั้ง  คร้ังละ 1 วัน  ใหมกีิจกรรมที่หลากหลายและเปนกิจกรรมทั้งมหาวิทยาลัย    
และมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือเบื้องตนเกี่ยวกับการจดักิจกรรมดังกลาวเมื่อวันที ่  29  ตุลาคม  2551  ซ่ึงที่ประชุม
ไดเสนอความเห็นวา  ในการจัดกิจกรรม  “English Day”  ขอใหงดการเรียนการสอนและใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเปนลักษณะกจิกรรมเชงิบังคับ โดยมีการบันทกึการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา  และเสนอใหจดักจิกรรม
ในวนัศุกรที่ 9 มกราคม  2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   และฝายวชิาการเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขต
หาดใหญ  พิจารณาดังนี ้
              1.  พิจารณาใหความเห็นชอบวันทีจ่ัดกิจกรรม 
               2.  ความเห็นชอบกบักิจกรรมที่เสนอ 
                            3.  ความเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม            โดยหยดุการเรยีนการสอนชวงบายเฉพาะนักศกึษา
ช้ันปที่  1  และใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรม....”     
 

                            มติท่ีประชมุ   ที่ประชุมเห็นชอบในหลกัการใหจัดกิจกรรม “English Day”  เปนการจัดกจิกรรม
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  จัดกจิกรรมหลากหลาย   โดยหยุดการเรยีนการสอนชวงบายเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 
และใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรมเปนลักษณะกิจกรรมเชงิบังคับ   วิทยาเขตหาดใหญกําหนดจัดในวันที่ 21 มกราคม 
2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    กําหนดจัดกิจกรรมตั้งแตชวงบาย
เปนตนไป    สวนการจดักจิกรรม “English Day” ในวิทยาเขตอืน่  ใหจดัตามหลกัการขางตนในวัน/เวลาที่แตละ
วิทยาเขตกําหนด และเพือ่ใหการจดักจิกรรมมีความหลากหลาย จึงขอใหรองคณบดฝีายวิชาการแตละคณะ/วิทยาเขต
เสนอกิจกรรมไปยังมหาวิทยาลัยวาจะจัดกจิกรรมใด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 

  5.7  การใช Learners in Thailand  ในมหาวทิยาลัย  
                         ศูนยส่ือการเรียนรูไดเสนอเรื่อง  การใช  Learners in Thailand  ในมหาวิทยาลัย  โดย ผศ.ดร. ธวชัชัย   
ปยะวัฒน  และ ผศ.ดร.จันทวรรณ  ปยะวัฒน  ไดนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนา Learners in Thailand ภายใตการ
สนับสนุนจาก สสส.  เพื่อคณะกรรมการวชิาการ  วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณาแนวทางการนํา Learners in Thailand 
มาใชประโยชนในมหาวิทยาลัยใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                          มติท่ีประชุม   มหาวิทยาลัยเห็นชอบและใหการสนับสนนุการใช E-learning ทุกประเภทตามความ
สนใจเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน  สําหรับการใช Learners in Thailand ในมหาวิทยาลัย  มอบใหศูนยส่ือการเรียนรู 
เปนสื่อกลางในการดําเนนิการจัดเวทใีหแกผูสนใจ   ทั้งนี้  ขอใหคณะแจงชื่อผูสนใจไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดอบรม
ตอไป   สําหรับการสนับสนนุผูชวยสอน (TA) ประจํากลุม (นักศกึษา 60 คน/กลุม)  มหาวิทยาลยัรับไวพจิารณาตอไป 
 

  5.8  การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา               
             เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                         
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   วาระที่  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
     6.1  คําถามจากสภาวิชาการ:นักศึกษาไดอะไรจากการปรับหลักสูตร                            

                          ยายเปนวาระนโยบายทางวิชาการในการประชุมครั้งตอไป   
                      

     6.2  โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                          
                           ที่ประชุมรับทราบ  มติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ที่ 11/2551 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2551  ซ่ึงได 
พิจารณาโครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว มีมตเิหน็ชอบ 
ในหลักการ โดยมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศกึษาประสานงานกับคณะเพื่อพจิารณากําหนดคณุสมบัติ
และจํานวนที่จะรับ   ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

  6.3  การผอนคลายการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา  
                          เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป           
  

        6.4  การเปดรายวิชาหวัขอพิเศษ  และรายวิชาอบรมเชงิปฏิบัติการ   
                        ที่ประชุมรับทราบ   การเปดรายวิชาหวัขอพิเศษและรายวิชาอบรมเชิงปฏิบัติการ    คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยใหรับขอสังเกตและขอ
ควรแกไขเพื่อความสมบูรณของเอกสารดังกลาวไปพจิารณาดําเนนิการตอไป       
                        976-401 หัวขอพิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนกิส 1   จํานวน 3(3-0-3) หนวยกิต 
                                      ในหวัขอการพาณชิยอิเล็กทรอนกิสสําหรับธุรกิจทองเที่ยว 
                                       (Special Topics in Electronics Business I : E-Tourism) 
                        140-290  อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                       ในหัวขอเครื่องมอืสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก 
                                        (Workshop in Information Technology II : Computer Graphic Tools)  
                        140-390  อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 จํานวน 1-3 หนวยกิต 
                                        (Workshop in Information Technology III) 
                                        โดยเปดเปน 3 หวัขอ ๆ ละ 1 หนวยกิต คือ 
                                        -  เครื่องมือสําหรับการจัดการและบริหารเครือขาย  จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                            (Network Management Tools) 
                                        -  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บดวยเทคโนโลยดีอทเน็ต  จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                            (Developing Web Application with .Net Technology) 
                                        -  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บดวยเทคโนโลยจีาวา จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                            (Developing Web Application with JAVA Technology) 
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                        140-490  อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 จํานวน 1-3 หนวยกิต 
                                        (Workshop in Information Technology IV) 
                                       โดยเปดเปน 2 หัวขอ ๆ ละ 1 หนวยกิต คือ 
                                        -  เครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร           จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                            (Software Development Tools)  
                                        -  ระบบการจัดการเนื้อหาอัตโนมัติ          จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต 
                                            (Content Management System)  
 

                 6.5  การปรับแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
          ที่ประชุมรับทราบ การเสนอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี- 
สารสนเทศ หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนักศึกษาไดรับ
ประโยชนจากการไดทํางานจริงในสถานประกอบการดานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปรับแผนการศึกษาโดย
ยายรายวิชาฝกงานทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จากภาคการศึกษาที ่ 2 ปที่ 4 ไปฝกงานภาคฤดูรอน ปที่ 3  
สําหรับนักศึกษารหัส 49 เปนตนไป ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2551  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม 
            อนึ่ง  สภาวิชาการมคีวามเหน็เกีย่วกับการฝกงานวา  นักศึกษาที่ตองฝกงานตามหลักสูตร  ปจจุบัน
เปนปญหามาก  เพราะทุกมหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาฝกงานตอนปดเทอม  ทําใหตองแยงที่กนั  ที่ไมพอ  เปนไปได
หรือไมที่การฝกงานของนักศกึษาจะกระจายออกไปทั้งป  ไมตรงกับที่อ่ืน  การหาที่ฝกงานก็จะสะดวกขึ้น       

            

                 6.6  การแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย 
            เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป       
 

                 6.7  โครงการอบรมปฏิบัติการ  “การวิจยัในชัน้เรียน”  คณะวศิวกรรมศาสตร 
            ที่ประชุมรับทราบ  การนําเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”  โดยรองคณบดี
ฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตรแจงวาคณะจะจดัโครงการดังกลาวในเดือนพฤศจกิายน  2551 - กรกฎาคม  2552  
ณ  คณะวิศวกรรมศาสตรโดยเชิญศาสตราจารย ดร.เวคิน  นพนิตย  The Professional Associate of Thailand (PAT)   
และคณะผูฝกอบรม  เปนวทิยากร  ผูเขารวมอบรม  ประกอบดวย  ตวัแทนคณาจารยจากภาควิชาตาง ๆ ภาควชิาละ 
3-5  คน/ทมีวจิยัวศิวกรรมศาสตรศกึษาและบุคลากรทีเ่กีย่วของ     และผูที่สนใจจากหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  จึงขอประชาสัมพันธใหทราบและเชิญชวนเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว           
 

6.8 การใชโปรแกรมภาษาอังกฤษ  tell me more  ในมหาวิทยาลัย                          
                        เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป    
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