
                 วาระท่ี  2
         

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  2/2552     

วันพุธท่ี  4  กุมภาพันธ  2552    เวลา 13.30 น.             
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี       

      
      
ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต    
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ  
      รองศาสตราจารยผดุงยศ  ดวงมาลา 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ   
     อาจารยปรารถนา   หลีกภัย  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     นางสาวสิรินธร วงษชาลี  (แทน)  
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยลัดดา  เอกสมทราเมษฐ  (แทน) 
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.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
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13.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
14.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน   

15.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา        
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย  
18.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี         
        นางสาวอัญชิสา  จิตรเลขา  (แทน)    
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ  
       นางสาวเกสร  จันสมบัติ  (แทน)   
20.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
21.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
22.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ     
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
2.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ  
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะนติิศาสตร     กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
7.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม             
1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ผศ.ปริญญา   เฉิดโฉม   ผูช้ีแจงเรื่อง  การเพิ่มรหัสรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                       ประธานกลาวเปดการประชมุ  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี ้
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                 1.1  การจัดประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การจัดรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)   

    ประธานแจงวา       มหาวทิยาลัยไดจัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเร่ือง    “การจัดรายวิชากิจกรรมเสริม 
หลักสูตร (Extracurriculum)”   ในวันที่ 4  กุมภาพนัธ  2552   ณ  หองประชุม  1  อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน  2 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี     เพื่อใหอาจารยผูสอนไดรับทราบนโยบาย/แนวทางการจดัรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extracurriculum)  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนรายวชิาดังกลาว    และนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนตอไป โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยอาจารยผูสอนจากวทิยาเขตสุราษฎรธานี/ตรัง/ภเูก็ต    
 

                         ที่ประชุมรับทราบ 
               

    1.2  การจัดกิจกรรม  “English Day” 
     ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยจดักจิกรรม  “English Day”  เมื่อวนัที่  21 มกราคม  2552  ณ   ศนูยประชุม 

นานาชาติเฉลมิพระเกยีรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตั้งแตเวลา  13.00-20.00 น. เปนกิจกรรมที่รวมจัดโดย
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยมกีิจกรรมหลากหลายทีเ่ปนประโยชนตอนกัศึกษา  มนีักศกึษาเขารวมกจิกรรมจํานวนมาก 
ซ่ึงอธิการบดีไดแสดงความยนิดีกับคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ที่ไดจดักิจกรรมนี้ขึน้ซึ่งจัดเปนปแรก 
และขอใหจัดทุกปในทกุวิทยาเขต สําหรับการจัดกจิกรรม “English Day” ในป 2553 มหาวิทยาลัยจะไดเตรียมวาง
แผนการดําเนินงานตอไป และขอบคุณทุกฝายที่รวมกันจัดงานในครั้งนี้                    
 

                         ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  1/2552  วันท่ี   7 มกราคม     
                   2552         
                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
                     

วาระท่ี  3   เร่ืองดําเนินการตามมติท่ีประชุม  
      ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
                  4.1  การเพิ่มรหัสรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร  
                         คณะเศรษฐศาสตรขอเพิ่มรหัสรายวิชาสําหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาเศรษฐ-
ศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
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จํานวน  5 รายวิชา   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุมดังนี ้
                          1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน  1 รายวิชา 
                               -  รายวิชาจิตสํานึกทางสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง  จํานวน 2(2-0-2)  หนวยกิต    
                                   รหัสรายวิชาเดิม  คือ   875-301       รหัสรายวิชาขอเพิ่มใหม  คือ  877-301         

                                   2.  หมวดวชิาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน   จํานวน  2 รายวิชา 
                                1) รายวชิาคณิตเศรษฐศาสตร  จํานวน  3(3-0-3)  หนวยกิต 
                                    รหัสรายวิชาเดิม  คือ   875-221       รหัสรายวิชาขอเพิ่มใหม  คือ  877-221 
                                2) รายวชิาสถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร   จํานวน  3(3-0-3)  หนวยกิต 
                                    รหัสรายวิชาเดิม  คือ   875-222       รหัสรายวิชาขอเพิ่มใหม  คือ  877-222 
                           3.  หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ (บังคบั)  จาํนวน  2 รายวิชา 
                                1) รายวชิาเศรษฐมิติเบื้องตน    จํานวน  3(3-0-3) หนวยกิต 
                                     รหัสรายวิชาเดิม  คือ   875-323       รหัสรายวิชาขอเพิ่มใหม  คือ  877-318 
                                2) รายวชิาหลักการวเิคราะหโครงการ    จํานวน  4(4-0-4)  หนวยกิต 
                                     รหัสรายวิชาเดิม  คือ   875-364       รหัสรายวิชาขอเพิ่มใหม  คือ  877-364  
 

                              มติท่ีประชมุ    มีมติใหคงหลักการเดิมทีก่ําหนดใหคณะเปดสอนรายวชิาที่มีช่ือรายวชิาและคําอธิบาย-
รายวิชาเหมือนกันเพียงรายวิชาเดียว  ดังนั้น การขอเพิ่มรหัสรายวิชาใหม จํานวน  5  รายวิชา    สําหรับหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548  ในครั้งนี้      จงึเห็นควรใหใช
รายวิชาที่มีอยูเดิมในหลักสูตรไปกอน   
 

                     4.2  การพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)    
                             ฝายวิชาการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม        
 

                               มติท่ีประชมุ    ที่ประชุมมีความเห็นวา    เพื่อใหการพิจารณาทบทวนชื่อรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร   
(Extracurriculum)    มีความรอบคอบ             จึงเห็นควรขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตพิจารณาใหความเห็นในประเด็น 
ช่ือรายวิชา  และคําอธิบายรายวิชาที่แสดงถึงการบูรณาการองคความรูกับกิจกรรม   สําหรับประเด็นอื่น  ๆ   ยังคงหลักการเดิม 
ไมเปลี่ยนแปลง    
 

                     4.3 การดําเนินการประกันคณุภาพตามองคประกอบดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
               มหาวทิยาลัยดําเนินการประกันคณุภาพภายในประจําปการศกึษา 2550 จากรายงานการประเมิน
ตนเองของคณะและจากการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย พบวาผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในองค- 
ประกอบดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตยังไมครบถวนตามเกณฑการประเมิน     และยังมีจุดออนในบาง 
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ประเด็น  คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551  
และครั้งที่  1/2552  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2552      จึงเห็นชอบใหคณะนําขอมูลผลการดําเนินการไปหารือในคณะ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแจงแผนการพัฒนาใหมหาวิทยาลยัทราบ    เพื่อมหาวทิยาลัยนาํขอมูลดงักลาวเปนขอมูล 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกาํหนดจดัแลกเปลี่ยนเรยีนรูในวนัที่ 27-28  มีนาคม 2552  ณ จังหวัดกระบี่ ฝายวิชาการ 
จึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดังนี ้
  1.  พิจารณาใหขอเสนอแนะโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูมุงสูคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและ
คุณภาพบณัฑติ 
  2.  พิจารณาดําเนินการแจงขอมูลใหมหาวทิยาลัยทราบ  ดังนี้  
              1)  กําหนดแนวทางการพัฒนาตามจุดออน/ขอเสนอแนะ  จากการประเมินคุณภาพในปการศึกษา  
2550  และแจงแนวทางการพัฒนาไปยังมหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  26  มกราคม  2552  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ดําเนินการตอไป  
              2)  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบผลการดําเนินการของคณะ  ในองคประกอบที่  2  การเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  ตามตัวบงชี้  2.1-2.24  วาผลการดําเนินการแตละตัวบงชี้ของคณะครบถวนเปนไป
ตามเกณฑหรือไม    (เกณฑประเมินในระดับ  3)    หากผลการดําเนินการยังไมเปนไปตามเกณฑขอใหคณะ
พิจารณาหาแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเกณฑตอไป 
 

                           มติที่ประชุม    เห็นชอบโครงการตามที่เสนอโดยเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมขางตน   จากเดิม
วันที่ 27-28  มีนาคม  2552    เปนเดือนเมษายน  2552  และขอใหคณะทีย่ังไมแจงแนวทางการพจิารณาฯ แจงผล
การพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตอไป 
 

                     4.4  การขอเปดรายวิชาเลือกเสรีของคณะวศิวกรรมศาสตร  
                             คณะวิศวกรรมศาสตรขอเปดรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานชางและผงัเมือง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550  โดยกําหนดเปดสอนในภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2551  เปนตนไป 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้  
                1.  รายวิชา 132-261 วิศวกรรมโยธาเบื้องตน  (Introduction to Civil Engineering)   จํานวน   
3(3-0-6) หนวยกิต   
                            2.  รายวิชา 132-262  การวางแผนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Environmental Infrastructure 
Planning)  จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต                      
                

   มติท่ีประชุม       เห็นชอบการเปดรายวิชาดงักลาว      โดยใหรับความเหน็ไปดําเนินการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป 
                1. เหตุผลในการขอเปดรายวิชา 132-261 วิศวกรรมโยธาเบือ้งตน  ควรอธิบายเหตุผลในลักษณะ
เปนการตอบสนองตอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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                2.  การระบุช่ือหนังสือที่อางอิงของทั้ง 2 รายวิชา ควรเรียงตามลําดับตัวอักษร และสําหรับรายวิชา  
132-262  การวางแผนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน   ขอใหระบุช่ือหนังสือ (ภาษาไทย)  กอน 
 

                     4.5  การขอเปลี่ยนแปลงรายวชิาของคณะวทิยาศาสตร    
                            คณะวิทยาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงรายวชิาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ีชีววิทยา      
โดยมีผลบังคับใชกับนักศึกษารหัส 51 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2551 เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                            เดิม              กําหนดใหเรียนรายวิชา 322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  
                                เปลี่ยนเปน   กําหนดใหเรียนรายวิชา 322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 หรือ 322-103 คณติศาสตรทั่วไป 1 
 

   มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการขอเปลีย่นแปลงรายวิชาดังกลาว และใหเสนอสภาวิชาการพจิารณาตอไป 
 

                     4.6  การขอปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง  2 ป) หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2548    
                  คณะพยาบาลศาสตรขอปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง  2  ป)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2548  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2552  เปนตนไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

     มติท่ีประชุม    เห็นชอบการขอปดหลักสูตรดังกลาว  และใหเสนอสภาวชิาการพิจารณาตอไป       
 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ     
  5.1  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีผูลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  

                          คณะทันตแพทยศาสตรไดหารือ     กรณี ดร.ทพญ.สุพาณี  บูรณธรรม  อาจารยภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ      รับผิดชอบสอนรายวิชา  668-292  ทันตวัสดุ  2   ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  พบวา  ขอมูล
รูปแบบ  PowerPoint Slides ประกอบการบรรยายเรื่อง  Nature of Metals and Alloys  ซ่ึงเปนหัวขอการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกลาวไดถูกนําไปใชใน PowerPoint Slides   ประกอบการบรรยายของอาจารยจากโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา ในเรื่อง   “แผนภาพของเฟส”    ซ่ึงมีสัดสวนมากกวา  80%  ของเนื้อหา  โดยมิไดมกีารอางถึง
แหลงที่มาหรือขออนุญาตจากเจาของผลงานในการนําไปใช    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
ศูนยส่ือการเรยีนรูจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีผูลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ    

 

           มติท่ีประชุม    ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะดังนี ้ 
                           1.  กรณีขางตนใหแจงคณะทันตแพทยศาสตรตรวจสอบเบื้องตนวา    ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่  
ดร.ทพญ.สุพาณี    บูรณธรรม    เขียนขึ้นเองหรือเปนขอมูลที่มีอยูในตาํรา/หนังสือ    
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                           2.  หากตรวจสอบแลวพบวาเปนขอมูลที ่ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม เขียนขึ้นเอง ใหแจงตนสังกดั
ระดับสถาบันของผูที่นําขอมูลไปใชโดยมไิดอางอิงแหลงที่มาหรือขออนุญาตจากเจาของผลงาน เพื่อใหดําเนนิการ
สอบสวน  ตักเตือน  และใหแจงผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบดวย     
                            3.  กรณพีบวาบุคคลภายนอกนําผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัไปใช     โดยมิไดอางอิงแหลง 
ที่มาหรอืขออนุญาตจากเจาของผลงาน     ใหดําเนนิการตรวจสอบขอมูลวาเปนขอมูลที่เจาของผลงานเขยีนขึ้นเองหรือ
เปนขอมูลที่มอียูในตาํรา/หนงัสือ หากพบวาเปนขอมูลที่เจาของผลงานเขียนขึน้เอง ใหแจงตนสังกดัระดับสถาบนัของ
ผูที่นําขอมูลไปใชโดยมิไดอางอิงแหลงที่มาหรือขออนุญาตจากเจาของผลงาน   เพือ่ใหดําเนนิการสอบสวน   ตักเตือน  
และใหแจงผลการดําเนินการใหมหาวทิยาลยัทราบดวย  และกรณีที่บคุลากรของมหาวทิยาลัยนาํผลงานของผูอ่ืนไปใช      
กรณีสถาบันเดียวกันใหแจงคณะตนสังกัดของเจาของผลงานและเจาของผลงานอยางเปนทางการ เพื่อขออนุญาต
กอนนําไปใช  รวมทั้งอางถึงแหลงทีม่าดวย  กรณีตางสถาบนัใหแจงหนวยงานตนสังกดัระดับสถาบันของเจาของ
ผลงานและเจาของผลงานอยางเปนทางการ เพื่อขออนุญาตกอนนําไปใช  รวมทั้งอางถึงแหลงที่มาดวย      
                           4.  ขอใหศนูยส่ือการเรียนรูแจงแนวปฏิบัติขางตนใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกนั   
                           5.  ขอใหศนูยส่ือการเรียนรูหาแนวทาง โปรแกรม รูปแบบ ฯลฯ ที่มิใหมีการนําสื่อที่แขวนไวบน 
web site ของมหาวิทยาลัยไปใช  และจดัอบรมเพื่อใหความรูแกบุคลากร 
                           6.  สําหรับการใหความรูเร่ืองลิขสิทธิ์  ในปงบประมาณ  2552    กองการเจาหนาทีร่วมกับสํานัก 
วิจัยและพฒันามีแผนการจัดอบรมใหความรูแกอาจารยและผูสนใจ 
 

  5.2   สัมมนาที่ประชุมคณบดี ประจําป  2551  หัวขอ  “ปจจุบัน อนาคต การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร” วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551  ณ  AMARI  TRANG BEACH RESORT สัมมนาที่ประชุมคณบดี   

         ประธานแจงเกี่ยวกับการสัมมนาที่ประชุมคณบดี  ประจาํป  2551   หัวขอ   “ปจจุบัน  อนาคต  
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551  ณ  AMARI  TRANG BEACH 
RESORT   ส่ิงที่ไดจากการสัมมนา  และการดําเนินการหลังจากการสัมมนาดังกลาว  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ภายหลังการสัมมนาไดดาํเนินการโดยนําเขาเปนวาระพิจารณาเรื่องการดาํเนินการ
ตอในที่ประชุม  “ทีมผูบริหาร”  เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2551  ที่ประชุมมอบหมายใหมีการดําเนินการตอ
ในประเด็นตาง ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้    
                          1. กาํหนดเปนนโยบายใหการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปน Active Learning 
       2. มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรพัฒนา  “วิธีการเรียนการสอน”   
       3. การสนับสนุนใหถาย VDO ช่ัวโมงการสอน นาํแขวน web 
       4. เวทีเสวนาอาจารย เพื่อการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
      5. หนวยงานที่ดูแลเร่ืองการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน  ขยายบทบาทของ TLC 
        6. การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
             7.  การรวมทรัพยากรดานการเรียนการสอน 
         8.  ดําเนินการสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนและการสอนระหวางวิทยาเขตทั้ง  5 วิทยาเขต     
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                                  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีความเหน็ดังนี้   
                   1.  มหาวิทยาลัยจะดําเนนิการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย      
                                2.  จัดเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
       3.  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดทําสื่อแบบ Active Learning โดยใหศูนยส่ือการเรียนรู
ดําเนินการและเชิญทุกวิทยาเขตเขารวมแลกเปลี่ยนเรยีนรู  
       4.  การจดัการเรียนการสอนระหวางวิทยาเขต  ขอใหวิทยาเขตวางแผนการประชาสัมพันธ  โดย
ประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ เพื่อใหนกัศกึษาสนใจ  สรางแรงจูงใจ  ดึงดดูความสนใจใหนักศกึษาเขารวมมากขึ้น 

 

  5.3  คําถามจากสภาวิชาการ:นักศึกษาไดอะไรจากการปรับหลักสูตร   
                         ฝายวิชาการไดรายงานสถานภาพหลักสูตร   ณ  วันที่  30  กันยายน  2551  ตอที่ประชุมสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 101(6/2551) วันที่ 3 ตุลาคม 2551  โดยในภาพรวมมีหลักสูตรทั้งหมด  จํานวน 277  หลักสตูร 
หลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑฯ  พ.ศ. 2548 และสกอ.รับรองแลว จํานวน 201 หลักสตูร รอยละ  72.56 หลักสูตรที่อยู
ระหวางดําเนนิการและยังไมเขาสภามหาวิทยาลัย   จํานวน 66 หลักสตูร รอยละ  23.83   หลักสูตรที่ สกอ. ยังไมแจง
ผลการรับรอง  จํานวน  8 หลักสูตร  รอยละ 2.89     หลักสูตรที่ผานสภามหาวิทยาลัยแลวแตยังไมแจง สกอ. จํานวน  
2  หลักสูตร รอยละ  0.72  หลักสูตรทั้งหมดที่กําลังดําเนนิการเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สกอ.  มีจาํนวน 76 หลักสูตร   
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 24 หลักสูตร  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเริ่มปการศึกษา
2552   และหลักสูตรระดบัปรญิญาตรีทีใ่หกูเงินจาก กรอ. ได  จะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. แลว  จากการพิจารณา 
ขอมูลดังกลาว   สภาวิชาการไดมีคําถามเกีย่วกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวา   “ในการปรับหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑ สกอ.  เพื่อรับการรับรองนั้น  นักศกึษาไดอะไรจากการปรับหลักสูตร?”    และไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับหลักสูตร  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี ้ 
           1.  การมองการปรับหลักสูตรใหเขาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. นั้น   ควรจะมองเปนแคเพียงเกณฑ
ผานขั้นต่ํา แต ม.อ. ควรมองสูงกวานั้น ควรมองวาการปรับหลักสูตรนี้ นักศึกษาไดอะไร  จะตอบสนองตอการเปน
มหาวิทยาลัยเนนวจิัยไดอยางไร  
  2.  การมองสิ่งที่สูงกวาเกณฑของ สกอ.  นั้น   ม.อ. ควรมองเกณฑเขาสูความเปนเลิศ (excellence)   
โดยมองโลกของความเปนจริง  เพราะวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย ไมใชวิชาที่ตามโลกความเปนจริงไดทัน ไมใชวชิา
ของโลกปจจุบัน  ตําราสวนใหญจะ out of date  แลว   การสอนโดยใชตําราจึงตามโลกไมทัน  อาจารยตองออกมา
จาก  comfort  zone  การจะตามโลกของความเปนจริงใหทันนั้น  อาจารยตองมีโอกาสไปทํางานในโลกของความ
เปนจริงคือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน         งานวิจัยของมหาวิทยาลัยตองเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ    อาจจะ
จําเปนตองเปลี่ยน culture ของอาจารยในมหาวิทยาลัย  
   3. ม.อ. ควรจะสรางปริญญา 2  มาตรฐาน    คือ  (1)  หลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณภาพตามปกต ิ
(general quality)    และ (2) หลักสูตรที่มีคุณภาพระดับเปนเลิศ (excellent level) โดยที่มีวิธีการจัดการที่ตางกัน 
   4. การสราง uniqueness ของหลักสูตรที่ใคร ๆ ก็ตองมาเรียนที่ ม.อ. คืออะไร  และ ม.อ.จะ
ดําเนินการอยางไร   (อธิการบดีไดขยายความไววา  เชน    ถาเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาเอก 
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ก็เปนหลักสูตรวิจัยยางพารา  ปาลมน้ํามัน   ถาเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เชน  หลักสูตรนิตศิาสตรที่บัณฑิตมี
ความรูดานกฎหมายอิสลาม    เปนตน)   หลักสูตรที่ cross faculty   ก็นบัวาเปน  uniqueness  เชน   หลักสูตร  IT and 
Medicine   รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่เนนการจดัการการกอสรางอาคารสูง  และหลักสูตรนิติศาสตรที่เนน  
IT Laws  เปนตน 
    5.  การสราง uniqueness  ของหลักสูตร ม.อ. อีกประเดน็คือ  วิธีการเรียนการสอน  ม.อ. นาจะสราง
หลักสูตรที่เนนการเรียนมากกวาเนนการสอน 
 6.  นักศึกษาที่ตองฝกงานตามหลักสูตร ปจจุบันเปนปญหามาก เพราะทุกมหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษา 
ฝกงานตอนปดเทอม  ทําใหตองแยงที่กนั ที่ไมพอ  เปนไปไดหรือไมที่การฝกงานของนักศึกษา จะกระจายออกทั้งป  
ไมตรงกับที่อ่ืน  การหาที่ฝกงานก็จะสะดวกขึ้น 
 7.  การปรับหลักสูตร สวนใหญแลวเปนการปรับเพยีงเล็กนอย  ประโยชนเกดินอย   การปรับหลักสูตร 
นาจะเปนการสรางหลักสูตรที่เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติในการมีความสามารถเชิงวิเคราะห  มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตร   ตองเปนการเปลี่ยนแปลง 
เชน  เปลี่ยนแปลงจากการสอน เปนการเรยีน  (จาก teaching  เปน  learning)       
 

                            มติท่ีประชมุ     เห็นควรใหคณะ/วิทยาเขตนําขอเสนอแนะขางตน เปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร    โดยเฉพาะประเด็นปรับปรุงหลักสูตรแลวนกัศึกษาไดอะไร
จากการปรับปรุงหลักสูตร 
     

  5.4  การจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อดูแลการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
                         มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดใหมีการสัมมนา
ที่ประชุมคณบดี เร่ือง “ปจจุบัน อนาคต การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” ผลการสัมมนาดังกลาวได
นํามาสรุปหาแนวทางการนําความคิดสูการปฏิบัติในที่ประชุมทีมบริหาร  ที่ประชุมคณบดี และสภาวิชาการ โดย
การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเนนลักษณะ active learning และกําหนดใหศูนยสนเทศการเรียนการ
สอน (Teaching and Learning Center, TLC) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทําวจิัยสถาบันดานการเรียนการสอน และขอใหคณะพิจารณาจัดตั้งหนวยการเรียนการสอน
ดวย เชน คณะวิศวกรรมศาสตร อาจพิจารณาตั้งหนวยวิศวศกึษา เพือ่พัฒนาและตดิตามการเปลีย่นแปลงการเรียนรู
ในศาสตรของวิศวะ  ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณากําหนดคณะกรรมการ
ที่จะดแูลการพฒันาการเรยีนการสอนในระดับมหาวิทยาลยั บทบาท หนาที่ ฯลฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
 
                             มติท่ีประชุม เหน็ชอบใหตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทีม่า 
จากผูแทนของคณะกรรมการวิชาการ ใน 3  กลุมสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมสาขาวิชา 
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วิทยาศาสตรสุขภาพ  และกลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กลุมสาขาวิชาละ  3  คน  โดยใหขอความรวมมือ
จากกรรมการวชิาการในแตละกลุมสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกผูแทนเอง  และแจงชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อดาํเนินการตอไป 
                                                      
                   5.5  นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนออน จําแนกตามสถานภาพและชั้นป   
          งานทะเบียนกลางเสนอขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน จําแนกตามสถานภาพและชัน้ปของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2551 นักศึกษาทุกวิทยาเขตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 28,672  คน  นักศกึษาทีม่ีผลการเรียนออน   
ซ่ึงไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00  มีจํานวน 4,341  คน  คิดเปนรอยละ 15.14  วิทยาเขตสุราษฎรธานี
จํานวนมากทีสุ่ด  จํานวน  406  คน  คดิเปนรอยละ  20.03  โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา  2.00  อยูใน
สถานภาพภาวะวกิฤติมากทีสุ่ด  จํานวน 2,829 คน  คิดเปนรอยละ 9.87  วิทยาเขตปตตานีมีจํานวนมากที่สุด  จํานวน  
1,009 คน  คิดเปนรอยละ 13.14  รองลงมาคือนักศึกษาภาวะรอพนิิจครัง้ที่  2  จํานวน  718  คน  คิดเปนรอยละ  2.50  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 4.29  และเปนนักศกึษาชัน้ปที่ 2  มากที่สุด  
จํานวน 468 คน คิดเปนรอยละ 1.63 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนออน 
 

                             มติท่ีประชุม  เหน็ควรใหคณะพจิารณาดาํเนินการจดัการการบริหารความเสี่ยง สําหรับนักศึกษาทีม่ี
ผลการเรียนออน 
 

 

วาระท่ี  6   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
                  6.1  แผนพัฒนาบคุลากรดานการเรียนการสอน  ประจําปงบประมาณ  2552                              
                         ที่ประชุมรับทราบ แผนพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2552 ซ่ึงคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการการสอน ประจําป 
งบประมาณ 2552 โดยกําหนดจัดโครงการการอบรม  บรรยาย  แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกอาจารย  จํานวน 7 โครงการ   
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                               
  

                  6.2  การติดตามหนี้สินคาธรรมเนียมการศกึษาจากนักศกึษาที่คางชําระและพนสภาพการเปนนักศกึษา 
    ที่ประชุมรับทราบ  การติดตามหนี้สินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศกึษาที่คางชําระและพนสภาพ 
การเปนนกัศึกษาของวิทยาเขตตรัง  ซ่ึงไดหารือการดําเนนิการติดตามหนี้สินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่
คางชําระและพนสภาพการเปนนักศกึษามายังมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่นักศกึษาไมติดตอเพื่อชําระที่คางใหถือเปน
หนี้สูญหรือมีกระบวนการดําเนินการอื่นที่เหมาะสมกวา  โดยไดดําเนินการติดตามหนี้สินนักศึกษาตามขั้นตอนตาง ๆ 
แลว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และขอความรวมมือใหคณะตรวจสอบและติดตาม
นักศึกษาที่มีหนี้สินคางชําระ โดยใหนักศกึษาติดตอชําระเงินโดยเรว็ 
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   6.3  แผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทยโดยผานเครือขาย 
บัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต  ประจําปงบประมาณ  2551 
                         ที่ประชุมรับทราบ แผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย 
โดยผานเครือขายบัณฑิตอดุมคติไทยภาคใต  ประจําปงบประมาณ  2551   โดยในปงบประมาณ  2551  มหาวิทยาลัย
มีแผนจะจัดกจิกรรมภายใตโครงการขางตนจํานวน 12 โครงการซึ่งเปนโครงการ/กิจกรรมหลักดานการจัด การเรียน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตรในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสรางคนดีใหแผนดินและกิจกรรม
ฝกอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในรายวิชาตาง ๆ   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม     และขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตเขารวมกิจกรรมดังกลาว    
 
                  6.4    การใชโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Tell me  More ในมหาวิทยาลัย  
                           ที่ประชุมรับทราบ การใชโปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell me Moreในมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูชวยอธิการบดี
ฝายทรัพยากรการเรียนรูแจงวา   มหาวิทยาลัยไดรับมอบโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ  Tell me More  จากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน 100 License   และศูนยส่ือการเรยีนรูไดมอบหมายใหนายสมพงศ    หุตะจฑูะ   
ติดตั้งและดูแลโปรแกรมนี้  รวมทั้งดําเนินการใหสามารถเรียกใชโปรแกรมไดจากคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร รวมถึงวิทยาเขตตาง ๆ  โดยติดตั้งโปรแกรม Tell me More  ในจํานวน 100  เครื่อง   ทั้งนี ้ ในระยะ
ถัดไปผูดูแลระบบจะขยายชองทาง การเรียกใชโปรแกรมใหสามารถติดตั้งโปรแกรมไดไมจํากดัจํานวนเครื่องแต
สามารถเรียกใชโปรแกรมพรอมกันได ไมเกิน  100  เครื่อง  ซ่ึงสามารถติดตั้งโปรแกรมไดดวยตนเองโดย 
download  เอกสารคูมือการติดตั้งโปรแกรม  Tell me More  ไดจากเวบ็ไซต http://elc.psu.ac.th   ดังรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม     และขอความรวมมอืคณะประชาสัมพันธการใชโปรแกรมดังกลาว  รวมทั้งแจง
ผลการใชโปรแกรมใหศูนยส่ือการเรียนรูรับทราบตอไป              
  
                  6.5    การใช  LMS@PSU  ในมหาวิทยาลยั  
      ที่ประชุมรับทราบ     การใช  LMS@PSU  ในมหาวิทยาลัย    ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากร-
การเรียนรู แจงวาระบบ LMS@PSU (Learning Management Systems at Prince of Songkla University)      เปน
ระบบที่ชวยในการสรางหองเรียนอิเล็กทรอนิกส สามารถชวยใหผูสอนสรางหองเรียนบนเว็บไซตไดงายขึ้น  และ
ผูเรียนสามารถเขามาศึกษาบทเรียน  คนควา ขอมูลตางๆ ไดตลอดเวลา  ศูนยส่ือการเรียนรูไดเริ่มเปดใชงานระบบ 
LMS@PSU ในชวงเปดภาคการศึกษาที่ 1/2551 ซ่ึงในขณะนีไ้ดใชงานเครื่อง server 2 เครื่องในการใหระบบทํางาน 
โดยแยกเปน web server และ database server  อยางละเครื่อง   จากสภาพการใชงานในปจจุบัน (ขอมูล ณ วนัที่ 27  
มกราคม 2552) มีรายวิชาในระบบทั้งหมด 649 รายวิชา จํานวนผูใชรวม 14,437 คน แยกเปนอาจารย 581 คน และ
นักศึกษา 13,856 คน ซ่ึงจากการตรวจสอบสภาพการใชงานทรัพยากรของระบบ พบวาสามารถรองรับการใชงาน
ของผูใชไดอยางไมมีปญหา รวมถึงการรองรับจํานวนรายวิชาและผูใชที่เพิ่มมากขึ้นดวย และเนื่องจากระบบ   
LMS@PSU  เปนระบบใหมสําหรับผูใชในมหาวิทยาลัย ศูนยส่ือการเรยีนรูไดประชาสัมพันธและจดัอบรมวิธีการ  
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ใชงานใหแกอาจารยและนักศึกษาของคณะตาง ๆ   การจัดเตรียมคูมอื  รวมทั้งการสรางผูดูแลระบบในระดับคณะ
เพื่อชวยแกปญหาดานการประสานงานกบัผูใชของคณะ ซ่ึงจะประสานงานไดโดยตรงและทั่วถึงกวาสวนกลาง โดย
ได แจงใหคณะเสนอชื่อผูประสานงานและผูดูแลระบบระดับคณะแลว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   ขอความรวมมอืคณะดังนี ้
                       1. ประชาสัมพันธการใช LMS@PSU  เพื่อใหผูใชเขาไปใชงานใหมากขึน้  
                       2.  คณะทีย่ังไมแจงชื่อผูประสานงานและผูดูแลระบบระดบัคณะ     ขอใหแจงชื่อไปยงัศูนยส่ือการ-
เรียนรูดวย 
                        3. ขอความรวมมือคณะในการแนะนําการใชระบบ  LMS@PSU  แกนกัศึกษา     โดยกําหนดเปน
กิจกรรมหนึ่งของคณะในโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  ปการศกึษา  2552 
  
                   6.6  แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
                          ที่ประชุมรับทราบ  แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมมีติ
ใหนําประเด็นความเสี่ยงมาจดัทํารายงานการควบคุมภายใน  จํานวน  5  ประเด็น   โดยมีประเดน็ที่เกี่ยวของกับฝาย
วิชาการ   2   ประเด็น    คือ    การพัฒนานกัศึกษาใหเกงภาษาอังกฤษ      และรอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด   และฝายวชิาการไดจดัทาํแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว    ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม                 
 
                    6.7  มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณไฟปา ป 2552  
                             ทีป่ระชุมรับทราบ  มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณไฟปา ป   2552  ซึ่งสาํนักงานคณะกรรม- 
การการอุดมศึกษาขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษา      รวมดําเนินการแกไขปญหาไฟปาตามที่กระทรวงทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดขอความรวมมือ  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     และเห็นควรให
คณะที่เปดสอนรายวิชาทางดานนี้และที่เปดสอนรายวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม (Science, Technology and 
Society)  เผยแพร  ประชาสัมพันธ   และกระตุนเตือนใหนักศึกษาไดตระหนักถึงภัยอันตราย    และปญหาจากไฟปา     
พรอมทั้งสงเสริม   สนับสนนุ   ใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาไฟปา    โดยสอดแทรกความรูเร่ืองการ
ปองกันไฟปาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ   เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไมโดย
การปองกันไฟปาใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่องตอไป  รวมท้ังขอใหคณะทรัพยากรธรรมชาตินําไปพิจารณาหาแนวทาง/ 
มาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนํามาใชในมหาวิทยาลัยตอไป    
  
                    6.8  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาของคณะศิลปศาสตร  
                           ที่ประชุมรับทราบ       การเปลี่ยนรหัสรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)    จํานวน 
1(0-0-3) หนวยกิต  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   
 
 






