
                 วาระท่ี  2
         

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  1/2552     

วันพุธท่ี  7  มกราคม  2552    เวลา 13.30 น.             
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี       

      
      
ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต    
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี   สุทธรังษี 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ   
     อาจารยปรารถนา   หลีกภัย  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส   
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  เพ็งหน ู (แทน)   
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
      นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม  (รักษาการ) 
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13.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
14.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยอรพรรณ  สกุลแกว 
16.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน   

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

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ  
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ  
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
5.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม             
1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
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2.   อาจารยสุดฤดี   บํารุง   ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน  
      (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ... คณะวิเทศศึกษา   
      วิทยาเขตภูเก็ต  
3.  ผศ.วันทนา  ไกรฤกษ   ผูช้ีแจงเรื่อง  การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
4.  นางสาววนสันันท  ฉัตรศิริวรางกูร งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  
5.  นางสาวจิราภรณ  นวลวฒันา  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  
       

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                 1.1  ขอเชิญรวมงานวันเชดิชูครูสงขลานครินทร 
            ประธานแจงวา  ตามที่มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชดิชูสงขลานครินทร ในวันที่ 16 มกราคม  2552  
เวลา  16.00 น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยประชมุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยในงานมี
กิจกรรมหลากหลาย   มีของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมงาน  และรับประทานอาหารเยน็รวมกนั นั้น   เนื่องจากไดรับ
แจงการเขารวมงานไมมากนกั   จึงขอเชิญใหคณะเสนอชือ่ผูเขารวมงานดังกลาวอยางนอยคณะละ  20  คน  หรือ
มากกวาหากคณะมีจํานวนอาจารยและภาควิชาจํานวนมาก  และใหเพิ่มการประชาสัมพันธในมหาวทิยาลัยใหมาก
ขึ้น  โดยประชาสัมพันธทาง web site บนหนาหลักของมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธทางวิทยุมหาวทิยาลัยสงขลา- 
นครินทร   จัดทําปายประชาสัมพันธบริเวณวงเวยีน    และไดมอบเอกสารแผนปลิวประชาสัมพันธงานดังกลาว 
ใหแกกรรมการวิชาการเพื่อนําไปประชาสมัพันธที่คณะตอไป     
 
                          ที่ประชุมรับทราบ 
               

1.2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง  การจดัรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)   
        ประธานแจงวา   มหาวทิยาลัยจะจัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเร่ือง    การจัดรายวชิากิจกรรมเสริม 

หลักสูตร (Extracurriculum)   ในวนัที่ 4  กมุภาพันธ  2552   ณ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   และขอเชิญวิทยาเขตภูเก็ต/
ตรัง  เขารวมการประชุมดังกลาว  โดยมหาวิทยาลัยจะแจงอยางเปนทางการตอไป 
                             
                            ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  12/2551  วันท่ี  17      
                   ธันวาคม  2551         
                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
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วาระท่ี  3   เร่ืองดําเนินการตามมติท่ีประชุม  
      ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
                  4.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต  
                         คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2552  เพื่อ 
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว    โดยรับความเห็นและขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
ไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
                          1.  ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้ 
                                1)  หนา 2 สัมฤทธิผลของบัณฑิต (ดานวิชาการ) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  โครงสรางและสถาบัน 
ตาง ๆ ทางสังคม   แตไมมีรายวิชาที่สะทอนเนื้อหาดังกลาว  
                    2)  หนา 2 วัตถุประสงคขอ 5.2.3  และ 5.2.4  ไมนาจะเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร  
                    3)  รายวิชา 811-106 ภาษาไทยขั้นสูง  กําหนดรายวิชาบังคับกอนคือ 811-105  การฟงและการพูด-
ภาษาไทย 2   แตทั้งสองรายวิชากําหนดอยูในภาคการศึกษาเดียวกัน 

       4) หมวดวิชาเลือกเสรี   ทุกกลุมภาษา คือ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี  ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส  ภาษา-
สเปน และภาษาเยอรมัน  เปดรายวิชาใหมกลุมภาษาละ 5 วิชา รวม 30 วิชา  ซ่ึงแตละรายวิชากําหนดวิชาบังคับกอนไว
หลายวิชา เชน  811-411 ภาษาจีนธุรกิจ  811-412 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว  กําหนดวิชาบังคับกอน 6 วิชา  (18 นก.)  
       5)  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร    แตไมปรากฏความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 
                          2.  หลักสูตรมีขอผิดพลาดจากการพิมพ  ขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น   
เชน  
          1)  หนา 4, 6  แกไขคําวา  “USA”. เปน   “U.S.A.” 
       2)  อาจารยผูสอนลําดับที่ 12, 31, 32 และ 35 ขอใหระบุช่ือประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
       3)  ขอใหพิจารณาวาชื่อภาษาไทย รายวิชา 816-272   สอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษหรือไม 
       4)  ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตรายวิชา 816-302 การศึกษาอิสระ ในหนา 13 และ 14  ใหตรงกัน 
       5)  ช่ือภาษาไทยรายวิชา  816-343  ไมสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ  
       6)  ช่ือภาษาอังกฤษรายวิชา 816-341  และ 816-342   ขอใหตัดคําวา “An”  ออก 
       7)  แกไขคําอธิบายรายวิชา 
                 - รายวิชา 816-203  เศรษฐกิจไทย   แกคําวา  “ระบบและโครงสรางทางเศรษฐกิจ....”   เปน   
“ระบบ โครงสรางและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ...”   และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดวย 
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                  - รายวิชา 816-334  สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย   ใหเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของสิทธิ
มนุษยชนและแกคําวา  “ปญหาความไมยุติธรรมของสังคมไทย......”   เปน   “ปญหาสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย.....”     
                  - รายวิชา 816-342 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายไทย  2    แกคําวา  “...ประชาชนคนไทย”   
เปน  “...ประชาชนไทย”  คําวา  “...คนตางประเทศ”  แกเปน “…ชาวตางประเทศ” และคําวา “วิธีการและกระบวนการ  
ยุติธรรมของไทย”    เปน    “กระบวนการยุตธิรรมของไทย......” 
                   8) แกไขคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชา 813-101, 813-102, 813-103, 813-104, 813-
105,813-106   คําวา  “healthy”  เปน  “health”  
                   9) ตรวจสอบและแกไขรหัสรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ในหนา 70 และหนา 75 
                10)  ขอใหตรวจสอบและแกไขความถูกตองของหลักสูตรในภาพรวมดวย 
 

                  4.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจนีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .....   
คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต 
                         คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ต  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสตูร 
นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ....   โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศกึษา  2552  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

                            มติท่ีประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว    โดยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
ไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
                         1.  ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้ 
        1)  หนา 2  วัตถุประสงคขอ (4) และ (5)  ไมนาจะเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร  
        2)  อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน คุณวฒุิไมตรงกับสาขาที่เปดสอน (จีนศึกษา)  
        3)  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน กรณทีี่จบการศึกษาจากตางประเทศ ตองระบุช่ือ
ประเทศดวย   
        4)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมบังคับ กับกลุมเลือก
ทดแทน ควรเพิ่มหมายเหตวุา กรณีใดที่ตองลงทะเบียนในกลุมเลือกทดแทน 
        5)  หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซ่ึงกําหนดใหเลือกเรยีน 1 
รายวิชา จาก 3 รายวิชาที่กําหนดใหในหนา 12 ซ่ึงทั้ง 3 รายวิชา กําหนดวิชาบังคับกอน ดังนี ้
                 - รายวชิา 814-204  วฒันธรรมธุรกิจแบบจีน    วิชาบังคับกอน : ภาษาจีน 5 
                - รายวชิา 815-207   การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมจีนจากภาพยนตร  วิชาบังคับกอน : 
ภาษาจนี 6 
             - รายวิชา 815-321   กฎหมายจนี       วิชาบังคับกอน : ภาษาจีน 8  
แตในแผนการศึกษากําหนดใหลงทะเบียนวชิาเลือกดานสงัคมฯ ไวในชัน้ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ซ่ึงยังไมผานการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน 5, 6, 8  
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          6)  แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 กําหนดใหลงทะเบียนวิชา 815-105 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศจีน   ซ่ึงมีวชิาบังคับกอน คือ ภาษาจนี 3   แตกําหนดใหลงทะเบียนในชั้นปที่ 1  ภาคฤดูรอน 
         7)  หมวดวิชาเลือกเสรี กลุมภาษาซึ่งนํามาจากหลักสูตรสาขาวิชาไทยศึกษา โดยทุกกลุมภาษา คือ 
ภาษาจนี  ภาษาเกาหลี   ภาษาญี่ปุน   ภาษาฝรั่งเศส   ภาษาสเปน   และภาษาเยอรมัน  เปดรายวิชาใหม   กลุมภาษาละ 
5  วชิา รวม 30 วิชา   ซ่ึงแตละรายวชิากําหนดวิชาบังคับกอนไวหลายวชิา  เชน  811-411 ภาษาจนีธุรกิจ  811-412 
ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว  กาํหนดวิชาบังคบักอน  6 วิชา  
          8) แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน ไมควรระบุรายวิชา 815-104 การสนทนา
ภาษาจนี  ซ่ึงเปนวิชาเลือก แตควรระบุเปน “วิชาเลือก (ภาษาจนี)” แทน และการกําหนดรายวิชา 815-315 การอาน
ส่ิงพิมพจีน  ซ่ึงเปนวิชาในกลุมวิชาเลือก (ภาษาจนี) มีรายวิชาบังคบักอน คือ ภาษาจีน 4   แตวิชาภาษาจนี 4   
กําหนดใหเรียนในชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
          9) รายวิชาทางดานทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง ประกอบดวยรายวชิา 815-403 เหตุการณ-  
ปจจุบันของจนี   ซ่ึงเปนวชิาทฤษฎี  จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต  ไมนาจะเปนวิชาทางดานทักษะการศึกษาคนควา 
ดวยตนเอง 
        10)  มหาวทิยาลัยไดแตงตั้งผูทรงคณุวฒุิปรับปรุงหลักสูตร  แตไมปรากฏความเหน็ของผูทรง คณุวฒุ ิ
และการดําเนนิการของหลกัสูตร 
                          2.  หลักสูตรมีขอผิดพลาดจากการพิมพ  ขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น   
เชน     
                               1)  หัวขออาจารยผูสอน  ใหระบุช่ือและคุณวุฒิของอาจารยชาวจีนจากมหาวิทยาลยัในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนีที่มคีวามรวมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยดวย  เพื่อแสดงความพรอมของหลักสูตร  
           2)  รายวชิา 817-101 หลักเศรษฐศาสตร   ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวชิาไมสัมพันธกัน    
ช่ือกวางและเนื้อหารายวิชายังไมครอบคลุม 
          3)  หนา 52  บรรทัดสุดทายแกเปน “ หลักสูตรที่เปดสอนนี้กําหนดการประเมินและปรับปรุง 
คร้ังตอไปป  2557” 
          4)  หนา 56  ชองซายมือ   ตัดคําวา   “และสหกจิศึกษา”   ออก 
          5)  หนา 61  ชองขวามือ (หมวดวิชาเลอืกเสรี) ขอใหเติมขอความใหสมบูรณ 
          6)  ขอใหตรวจสอบและแกไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย  เชน  รายวิชา 815-207, 815-208, 815-209, 815-211   
                         7)  ขอใหตรวจสอบและแกไขความถกูตองของหลักสูตรในภาพรวมดวย 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ     
  5.1  การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา 
         คณะศิลปศาสตรไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต 

หาดใหญ ในประเด็นการทดสอบการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลา- 
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นครินทร    เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา     ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   

 

           มติท่ีประชุม    ทีป่ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดังนี ้
          1.  เห็นชอบใหคงหลักการเกีย่วกับการทดสอบไวเชนเดิม  แตใหปรับรายละเอียดและวิธีการทดสอบ  

เปนการทดสอบแบบ  online  โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรม     และใหชะลอการ
ทดสอบสําหรับนักศึกษาปที ่ 3   ซ่ึงเดิมกําหนดไวในเดอืนตุลาคม 2552  ออกไปกอน  จนกวาดาํเนินการขอสอบ 
online เสร็จ   ซ่ึงคาดวาจะใชเวลาประมาณ  1  ป   โดยอาจเริ่มใชทดสอบสําหรับนักศึกษารหัส 51  ที่ศึกษาชั้นปที่ 3 

          2.  ใหมกีารจัดทําคลังขอสอบสําหรับใชทดสอบนกัศึกษา   โดยอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจาก 
ทุกวิทยาเขต 
                           อนึ่ง   ขอใหแตละวิทยาเขตจัดทํา e- course รายวิชาภาษาอังกฤษ  และแขวนบน web site  แตละ 
วิทยาเขตดวย 

 

   5.2  การคิดคาตอบแทนกรณีสอนเกินภาระงานสอนสําหรับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extracurriculum) 
     คณะศิลปศาสตรไดหารือมหาวิทยาลัยเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติในการคิดคาตอบแทนรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum) ในกรณีที่อาจารยผูสอนมีภาระงานเกิน  10  หนวยกิต/สัปดาห   เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหนกัศกึษาทุกคนตองเรียนรายวิชาดังกลาวอยางนอย 1 หนวยกิต  และเปนวชิาเปดใหมในภาค
การศกึษาที ่1/2551   จึงขอใหพิจารณาแนวทางการคดิชัว่โมงสอนในรายวชิากิจกรรมเสรมิหลักสูตร (Extracurriculum)  
เพื่อนําไปใชในการคิดชั่วโมงสอนและเบิกจายกรณีผูสอนมีช่ัวโมงสอนเกินกาํหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตอไป  ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2551  
พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการคิดจํานวนชั่วโมงสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)   
เปน 15 หนวยช่ัวโมง/กลุม/อาจารย 1 คน  และใหแจงฝายวางแผนพิจารณากําหนด Load Unit ใหแกอาจารยที่ปรึกษา 
รายวิชาดังกลาว          ตอมาคณะศิลปศาสตรไดสอบถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการนําจํานวนชั่วโมงสอนของรายวชิา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  มาพิจารณาในการคิดคาสอนเกินภาระงานสอน    ตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณาแนวทางการคิดคาตอบแทน  
กรณีสอนเกนิภาระงานสอนสําหรับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

                            มติท่ีประชมุ    เหน็ชอบใหคิดคาตอบแทนกรณีสอนเกินภาระงานสอนสําหรับรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร(Extracurriculum)    โดยขึ้นอยูกับดุลยพินจิของแตละคณะ    
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                 5.3  โครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program) 
        ฝายวิชาการไดเสนอเรื่อง  โครงการเรียนลวงหนา  (Advanced Placement Program : AP Program)  

และโครงการ  Honors  Program   ตอที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   ในคราวประชมุครั้งที่  3/2551   
เมื่อวันที่  5  มนีาคม  2551     เพื่อพิจารณารายละเอียดเกีย่วกับการดําเนินการโครงการดังกลาว    และที่ประชุมมมีติ 
เห็นชอบใหมโีครงการเรียนลวงหนา  โดยในเบื้องตนกําหนดใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนโครงการ
นํารองกอน  และมีโรงเรียนมัธยมศกึษาในพื้นที่อําเภอหาดใหญที่คัดเลือกแลวเปนเครือขาย  ตอมามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่งเพื่อดําเนนิการโครงการเรียนลวงหนา  โดยคณะทาํงานฯ  ไดเสนอ
รูปแบบการดาํเนินการโครงการเรยีนลวงหนาตอที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ในคราวประชมุ 
คร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 3 กนัยายน 2551  ซ่ึงที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  
คณะวิทยาศาสตรจัดทําโครงการเรียนลวงหนาครบกระบวนการจนนาํไปสูโครงการ Honors Program แลวใหเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการฯ  พจิารณากอนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป  ซ่ึงรองคณบดีฝายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา  คณะวทิยาศาสตร  ไดเสนอโครงการเรียนลวงหนา  (Advanced Placement Program : AP 
Program)  กับการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา  ดังรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
                            มติท่ีประชมุ    เหน็ชอบรูปแบบการดําเนินการโครงการเรียนลวงหนา  (Advanced Placement 
Program : AP Program)  2  รูปแบบ    คือ  เรียนลวงหนาที่มหาวทิยาลัย  และอบรมครูในโรงเรียนมัธยมทีร่วม
โครงการและสอนที่โรงเรียน   โดยมีมหาวิทยาลัยดูแลคณุภาพและมาตรฐาน      สําหรับการเชื่อมโยงโครงการเรียน
ลวงหนา  (Advanced Placement Program : AP Program)  กับการศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา  เห็นชอบรูปแบบที่
เสนอ  คือ  นักเรียนทีเ่รียนโครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program)   สามารถศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยใชเวลาในการศึกษา  5  ป   และใหเพิ่มรูปแบบสําหรับนกัเรียนทีไ่มไดเรียน
โครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program)   ใหสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท   โดยใชเวลาในการศึกษา  5  ป ดวย   
                          อนึ่ง   นักศึกษาทั้ง 2 รูปแบบสามารถเปลี่ยนไปเรยีนตามรูปแบบปกต ิคือ ปริญญาตรี  4  ปได  หรือ 
นักศึกษาที่เรียนปริญญาตรี  4  ป  สามารถเปลี่ยนไปเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทโปรแกรม 5 ปได  
    

5.4   การจัดกจิกรรม  “English Day” 
        มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจดักิจกรรม   “English Day”     โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ    กําหนดจดัปละครั้ง  คร้ังละ  1  วัน  ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายและเปนกจิกรรมทั้ง 
มหาวิทยาลัย  ฝายวิชาการไดเสนอเรื่องการจัดกิจกรรม  “English Day”  ตอที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วิทยา-
เขตหาดใหญ ในคราวประชมุครั้งที่  11/2551  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2551  และทีป่ระชุมเห็นชอบใหจัดกิจกรรม 
ดังกลาวในวนัที่ 21 มกราคม 2552  ณ ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตั้งแต
เวลา  13.00-20.00  น.   โดยใหหยุดการเรียนการสอนเฉพาะนกัศึกษาชั้นปที่  1   เพือ่ใหนกัศึกษาไดเขารวมกิจกรรม   
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มหาวิทยาลัยไดประชุมหารอืการจัดกจิกรรม “English Day”  กับผูเกีย่วของจากคณะตาง ๆ โดยที่ประชุมไดเสนอ
โครงการจัดกจิกรรม  “English Day”   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        มติท่ีประชมุ   ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรม “English Day”  ในวันที่  21  มกราคม  2552  และ
ขอความรวมมอืคณะชวยประสัมพันธใหนกัศึกษารับทราบและเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาว 
 

5.5  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีผูลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
                        เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                
             

 5.6  สัมมนาที่ประชุมคณบด ีประจําป  2551  หัวขอ  “ปจจุบัน  อนาคต  การเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”  วันที่ 8-10  พฤษภาคม  2551  ณ  AMARI  TRANG BEACH RESORT   
                       เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                

 

5.7   คําถามจากสภาวิชาการ:นักศึกษาไดอะไรจากการปรับหลักสูตร   
                      เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                
 

5.8 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
                      เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                 
 

5.9 การนําจุดออนจาก SAR และขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา   
2550  มาจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง   
                       เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป                                 
 

  5.10  ขอมูลผลการดําเนินการประกันคุณภาพตามองคประกอบที่  2  การเรียนการสอนและคณุภาพ
บัณฑิต  ประจาํปการศึกษา  2550  
               มหาวทิยาลัยดําเนินการประเมินคณุภาพในระดบัสถาบัน  ปการศึกษา  2550  นั้น  ในสวนของ
องคประกอบที่  2  การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ  ไดรับการประเมินในระดบัดี  และเมื่อศึกษาจากขอมูลการ
ดําเนินการของคณะโดยเทยีบกับเกณฑคะแนนระดับ  3  ของแตละตวับงชี้   มีผลปรากฏการดําเนินการที่เขาเกณฑและ 
ไมเขาเกณฑ  ฝายวิชาการไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  และหาแนวทางดําเนินการในระดับคณะเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานบรรลุเกณฑ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        มติท่ีประชุม       ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยขอใหทุกคณะ/วิทยาเขตพิจารณาหา 
แนวทางในแตละขอและแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู    ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันที่   
27-28 มีนาคม  2552  ที่จังหวดักระบี่ 
 

 




	report1-52[1].pdf
	หน้าสุดท้าย.pdf



