
                 วาระท่ี  2
         

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
 คร้ังท่ี  4/2552     

วันพุธท่ี  1  เมษายน  2552    เวลา  13.30 น.               
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี        

      
      

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต    
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ   
     อาจารยปรารถนา   หลีกภัย  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     นางสาวสุภาภัทร  วัชระสวัสดิ์  (แทน) 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์   
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 
     รองศาสตราจารยทันตแพทยวิลาศ  สัตยสัณหสกุล  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร (แทน) 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
     ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
16.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา         กรรมการ   
        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต      
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
18.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
        อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย 
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ  
       ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  (แทน) 
21.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
22.  หวัหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
23.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ      
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ  
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
5.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
6.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
7.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  นางสาวสุจนิต  พงศธีรโรจน  คณะทันตแพทยศาสตร 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 ประธานแจงวา     ตามที่มหาวิทยาลัยจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคุณภาพการจัดการเรียนการ 
สอนและคุณภาพบัณฑิต ระหวางวันที่ 6-7  พฤษภาคม 2552  ณ  โรงแรมกระบี่รีสอรท  จ. กระบี่  ขณะนี้มีผูเขารวม
ประชุมจากทกุวิทยาเขต จํานวน 48  คน นั้น จึงขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตใหแจงชื่อผูเขารวมประชุมทั้งในสวน
ของรองคณบดีที่ดูแลดานวชิาการและรองคณบดีที่ดูแลดานบัณฑิตศึกษา กรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได  ขอให
คณะ/วิทยาเขตมอบหมายใหมีผูเขารวมประชุมแทนดวย         และขอความอนุเคราะหวิทยาเขตในการสนับสนนุรถ
พรอมน้ํามันเชือ้เพลิงในการเดินทางไปประชุมครั้งนี ้

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2   ซีดีส่ือบมเพาะนกัศึกษา   
        ประธานไดมอบซีดีส่ือบมเพาะนกัศึกษาใหแกคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     และขอ 

ความรวมมือคณะ/วิทยาเขตในการนําซีดีบมเพาะไปใชในการเรียนการสอนอยางจริงจัง เสนอความเห็นเกี่ยวกับสือ่/
การใชส่ือหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสื่อดังกลาวไปยังศูนยส่ือการเรียนรูเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป นอกจากนี้     
ขอความรวมมอืคณะ/วิทยาเขตเปนคณะนาํรองในการนาํสื่อดังกลาว    ไปใชในการเรียนการสอนโดยทําวจิัยเปรียบ 
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาจากการใชส่ือบมเพาะฯ  หรืออ่ืน ๆ   โดยคณะสามารถขอทุนสนับสนุน
จากศูนยส่ือการเรียนรู   

  

 ที่ประชุมรับทราบ 
         

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี 3/2552 วันท่ี 4 มีนาคม 2552 
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม    
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
    ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา                
                 4.1 เร่ืองสืบเนื่อง 
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                       4.1.1  การพิจารณาชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)             
                                  ฝายวิชาการรวบรวมความเห็นของคณะ/วิทยาเขตเกี่ยวกับชื่อรายวิชา และคําสําคัญ (Key words) 
เพื่อกําหนดเปนคําอธิบายรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                                     มติท่ีประชุม    ทีป่ระชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี ้ 
         1.  ช่ือรายวิชา  ใชช่ือ   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curricular Activities)”   
             2.  คําอธิบายรายวิชา    กาํหนดเปนดังนี้ 
                       การทํากิจกรรมเชิงบรูณาการองคความรู    เนนประโยชนสังคม    ปลูกฝงคุณธรรม    
จริยธรรม   จิตสํานึกสาธารณะ    การทํางานเปนทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา   ภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา 
              3.  ใหฝายวิชาการสงแนวทางการดําเนนิการเกีย่วกับรายวชิากจิกรรมเสริมหลักสูตร   เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนนิการ         และขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตรวบรวมโครงการที่นักศึกษาดําเนนิการใน
รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา   2551   พรอมทั้งระบุช่ืออาจารยที่-
ปรึกษา  แจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเปนขอมูลตอไป 
       

                 4.2  เร่ืองเสนอใหม    
      4.2.1  การเพิ่มรายวิชาเลือกของคณะเภสัชศาสตร 
                                    คณะเภสัชศาสตรเสนอขอเพิ่มรายวิชา 570-572  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร  (Medicinal 
Plant Tissue Culture)  จํานวน 2(1-3-2) หนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพ ของวิชาเฉพาะสาขา (เลือกทั่วไป) 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2537  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552  เปนตนไป 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา    ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                                     มติท่ีประชุม    เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาดังกลาว และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  
 

วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
 5.1  ผลการเรียน  4  รายวิชาพื้นฐานของนกัศึกษาชัน้ปที่  1 รุนปการศึกษา  2551 กับ  2550  
                       งานทะเบยีนกลางเสนอเรื่อง  ผลการเรียน  4  รายวิชาพืน้ฐานของนักศกึษาชั้นปที่  1  รุนปการศึกษา  
2551  กับ   2550   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา และหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนออน โดยไมกระทบตอคุณภาพการศึกษา   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

           มติท่ีประชุม    ที่ประชุมเสนอวิธีการ/แนวทางการดําเนินการเพื่อดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 
ในประเด็นตาง ๆ  ดงันี้  และใหเสนอเรือ่งนีต้อที่ประชุมสภาวิชาการและที่ประชมุคณบดีตอไป     
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            1.  นักศกึษาขอถอนรายวชิาเปนกรณพีิเศษ  เพือ่ไมใหผลการเรยีนตกออก   ใหอาจารยที่ปรึกษารวมกบั
นักศกึษาจดัทําแผนการศกึษา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะ 
            2.  ใหกาํหนดขนาดชัน้เรยีนเล็กลง  เพื่ออาจารยผูสอนดแูลนกัศกึษาไดทัว่ถึง  
            3.  จดัการเรยีนการสอนแบบ  active learning 
            4.  ใหมส่ืีอการเรียนการสอนทาง  internet   
            5.  ใหมกีารสอนเสริม  แบบฝกหัดมากขึ้น 
            6.  ใหมอีาจารยผูชวยสอน  ชวยในการเรียนการสอน 
            7.  ตั้งคาํถามเพือ่กระตุนทักษะการคดิ 
            8.  ปรับวิธีการประเมนิผลเพื่อใหนกัศึกษาเปลี่ยนวธีิการเรยีน 
                          9. ใหมีการสอบยอยบอยขึน้  นอกจากการสอบกลางภาคและสอบไล  
                        10.  รายวิชาทีส่อบไมผาน ใหมีการสอบซอมชวงปดภาคเรียน  และแจงระดบัคะแนนกอนเปดภาคเรียน   
                        11.  จดัระบบบริหารความเสีย่งของนกัศกึษาในแตละรายวชิา  สรางแบบประเมนิความเสี่ยงของ
นักศกึษาในดานตาง ๆ  จัดทาํแผนการดแูล  และรายงานผลการดูแล 
                        12. ใหดแูลและชวยเหลือนกัศึกษาที่มีปญหาการเรยีนในรายวิชาพื้นฐานหลัก 
                        13. ใหดแูลและชวยเหลือนกัศึกษาที่สอบเขามาไดคะแนนต่ํา ตั้งแตตน 
                        14.  หาสาเหตขุองการเรียนออน 
                        15.  กรณเีช็คชือ่เขาชัน้เรยีน   โดยกาํหนดใหเขาชั้นเรยีนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน  ตองปรับ
วิธีการ การเรียนการสอนมากกวาการเนนเนือ้หาวิชาเปนเนนกระบวนการเรียนรูแบบ active learning 
                        16.  จดัเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอน  4 รายวิชาพืน้ฐาน กับคณะ 
          17.  คณะจัดสรรเวลา  กจิกรรม ใหนกัศึกษาเรยีนรูดวยตนเอง  ทดสอบดวยตนเอง  
  

วาระท่ี  6   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                  6.1  สรุปการจัดกจิกรรม  “English Day”    
                         ที่ประชุมรับทราบ สรุปการจัดกิจกรรม “English Day” ซ่ึงวิทยาเขตหาดใหญไดจัดกิจกรรมดังกลาว 
ในวนัที่ 21 มกราคม  2552  เวลา  13.00-20.00  น.   ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ  มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร และสรุปการจัดกิจกรรม  “English Day”  ของวิทยาเขตสุราษฎรธานีเมื่อวนัที่  16  มกราคม  2552  เวลา  
13.00-17.30  น.  ณ  อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  พรอมทั้งการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมขางตน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    และเพื่อใหการจัด
กิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่องกอนวนั “English Day” ทีป่ระชุมจึงขอใหจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ   
โตวาทีภาษาอังกฤษ ฯลฯ ระหวางคณะ/วทิยาเขต  โดยขอความรวมมอืจากชมรมภาษาอังกฤษรวมดําเนินงานและ
ขอความรวมมอืชมรมวาทศิลปในการแบงสายการแขงขนัระหวางคณะ/วิทยาเขต ฯลฯ โดยใหคณะศิลปศาสตรเปน
พี่เล้ียง 
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                  6.2  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย คร้ังที่ 2/2552   
                       ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย 
คร้ังที่ 2/2552  ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดเขารวมประชุมในฐานะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหง-
ประเทศไทย   เมื่อวันจนัทรที่  16  มีนาคม  2552    ณ   หองประชุม  203  จามจุรี  4   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ซ่ึง 
การประชุมดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรือ่งงบประมาณสนับสนุนงานเครือขายจาก สกอ.  การไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสกอ.จํานวน 100,000  บาท   ความคืบหนาการจัดทําวารสารวิชาการศึกษาทั่วไป   ผลสรุปการสํารวจ
สถานภาพการจัดการศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลัยสังกัด สกอ. ทั่วประเทศ การจัดประชุมประจําปเพื่อเตรียมความ
พรอมสูการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงที่ประชุมดังกลาว  กําหนดจัดในระหวางวนัที่  17-18  ธันวาคม  2552    
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  อ. วังนอย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีประเดน็หลักการประชุม
เกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษาและการศึกษาทั่วไปชวยพัฒนา/สรางคนใหเปนคนจริงหรือไม  ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุมและประธานขอความรวมมือคณะกรรมการวิชาการฯ  ในการเขารวมประชุมระดบันานาชาติ 
เกี่ยวกับการจดัการศึกษาทัว่ไประหวางวนัที่  17-18  ธันวาคม  2552   ณ  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

   6.3  โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาเพือ่สรางจิตสาธารณะ 
                         ที่ประชุมรับทราบ โครงการศึกษาดูงานดานการศกึษาเพื่อสรางจติสาธารณะ  ระหวางวันที่ 1-5
มิถุนายน  2552  ณ  มูลนิธิฉือจี้  ประเทศไตหวัน  ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึง่ภายใตโครงการ  “เห็นประโยชนเพื่อนมนุษย
เปนกิจทีห่นึ่ง” โดยมหาวิทยาลัยขอความรวมมือจากคณะในการสนับสนุนคาใชจายสําหรับผูบริหารของคณะที่
รับผิดชอบดานวิชาการในการไปศึกษาดูงานดังกลาว เพื่อนํามาใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหนักศกึษา 
เกิดจิตสาธารณะที่ดตีอสังคม โดยมีคาใชจายตอหวัประมาณ 28,500 บาท (ไมรวมคาใชจายการเดินทางและคาที่พัก
ในประเทศไทย) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และใหฝายวิชาการเสนอโครงการดังกลาวให
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการการสนับสนุนงบประมาณของคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
รองคณบดีที่ดแูลดานวิชาการ   รวมทั้งใหสํารวจวันที่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได 
 

                  6.4    การรับรองสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทย 
                            ที่ประชุมรับทราบ การรับรองสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทย ซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย  ในคราวประชุมครั้งที ่ 19-5/2551  เมื่อวันที่  1  กนัยายน  2551  ไดมีมติรับรองคณะการแพทย
แผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทย  และกองประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดสงประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผน
ไทย  เร่ือง การรับรองคณะการแพทยแผนไทย  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  เปนสถาบันการศึกษาการแพทยแผน
ไทยโดยใหผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2550     มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย     ประเภท 
เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การผดุงครรภไทย และการนวดไทย  โดยจะตองสอบผานความรูจากคณะกรรมการ 
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยในแตละประเภท    อนึ่ง    การรับรองสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยในครั้งนี้   
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คณะการแพทยแผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดเปนคณะ/สถาบันที่  3 จากทั้งหมด 10 สถาบัน ที่เปดสอน 
ในหลักสูตรการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพฯ  ใหการรับรองเปนสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทย  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และที่ประชุมขอแสดงความยินดีกับคณะดวย 
 

                  6.5    รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาดานการเรียนการสอน  
      ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาดานการเรียนการสอน   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัด
ใหแกอาจารยใหม  อาจารยผูสอนทั่วไป  และอาจารยผูสอนวิชาพื้นฐาน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
       1. บรรยายพิเศษ วนัที่ 9 เมษายน 2552   เวลา 08.30-09.30 น.  ณ หอง 3205   คณะพยาบาลศาสตร 
เวลา  08.30-09.30 น.   “จิตวิทยาการเรียนรู”     ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอานนท วิทยานนท    และเวลา 09.30-
10.30 น. “การสอนที่มีประสิทธิภาพ”    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงจันทร   เพชรพิเชฐเชียร 
       2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ “อาจารยสอนวิชาพืน้ฐาน” หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบด ี
         วันที่ 23  เมษายน  2552   เวลา 13.30-16.30 น.   “การสอนวิชาคณิตศาสตร” 
          วันที่ 18  พฤษภาคม  2552   เวลา 09.30-12.00 น.   “การสอนวิชาเคมี” 
          วันที่ 18  พฤษภาคม 2552   เวลา 13.30-16.30 น.   “การสอนวิชาฟสิกส” 
          วันที่ 20  พฤษภาคม 2552   เวลา 09.30-12.00 น.   “การสอนวิชาภาษาอังกฤษ” 
            3. ปฐมนิเทศ อาจารยใหมประจําป 2552    ระหวางวันที่ 21-22  เมษายน  2552   ณ  หอง 3309  
คณะพยาบาลศาสตร 
      4. หลักสูตร การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุนที่ 15  ระหวางวันที่  5-8  พฤษภาคม  2552 
ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช สงขลา  
 

6.6   แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของสภาวิชาการ 
                           ที่ประชุมรับทราบ    แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของสภาวิชาการ      ซ่ึงที่ประชุมสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 104(2/2552)   เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2552     มีมติเห็นชอบการกาํหนดแนวทางการพิจารณา
หลักสูตรของสภาวิชาการ      และใหฝายวชิาการดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป     ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี ้
 1.  ความพรอมเชิงคุณภาพวิชาการ / ความพรอมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  การเปน uniqueness หรือ excellence ของหลักสูตร โดยขอใหระบุความเปน uniqueness หรือ 
excellence ไวในเอกสารหลักสูตร หัวขอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เปน active learning หรือการเรียนที่เนนการเรียนรูไดเร็วขึ้น  โดย
ขอใหระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เปน active learning ไวในเอกสารหลักสูตรหัวขอ การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 
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