
                 วาระท่ี  2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  8/2552     

วันพุธท่ี  5  สิงหาคม  2552    เวลา  13.30 น.                 
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
    

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต      
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ  แกวประดบั 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
5.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.สุวมิล  เขี้ยวแกว   
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์     
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ     
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม    
17.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยเกศริน  มณีนูน  
18.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน     
19.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
        รองศาสตราจารยปราณี   ทองคํา  
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
22.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       อาจารยธีรศักดิ์  จินดาบถ      
23.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
24.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
2.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
4.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
5.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ       ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา   
3.  ผศ.ดร.เปรมินทร  คาระว ี      ผูช้ีแจงเรื่อง  การเปดรายวชิาของคณะศลิปศาสตร 

          4.  อาจารยโดมพตัร  บญุชู               ผูช้ีแจงเรื่อง  การเปดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร 
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5.  อาจารยนันทนา  สิทธิรักษ         ผูช้ีแจงเรือ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ   
    หลักสูตรใหม   พ.ศ... วทิยาเขตตรัง 

6.  นายสุธน  ไชยสุวรรณ                       ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   
    

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
   ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
                  ประธานแจงวา   คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ     จะรวมกันบรจิาคเงินวนัละ  1  บาท    เพื่อ 
นํา ไปใชประโยชนสําหรับกิจกรรมตาง ๆ   ภายใตวัตถุประสงคถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง    โดยจะเปด
บัญชีเงินฝาก  ช่ือบัญชี  “ถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง”     และจะแตงตั้งคณะกรรมการดแูลการใชจายเงิน

ตามบัญชีดังกลาวตอไป   โดยเงินประเดิมในการเปดบัญชีมีจํานวน  999 บาท     นอกจากนี้   รองคณบดีฝายวิชาการ 

คณะนิติศาสตร   เสนอวานาจะสงเสริม/รณรงคใหนักศึกษารูจักการออมในชวงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  เชน ใหจัดทํา
ออมสินจากวสัดุเหลือใช  
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  7/2552  วันท่ี  1  กรกฎาคม 
                 2552         
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข 
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1 เร่ืองสืบเนื่อง 
                        4.1.1 การเปดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร 
                คณะศิลปศาสตรขอเสนอเปดรายวิชา  891-121  ภาษาและคาํศัพทในตําราการแพทยแผนไทย  
(Language and Lexicons in Traditional Thai Medicine Texts and Manuscripts) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ   พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                                    มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปดรายวิชาดังกลาว   และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
 

                 4.2 เร่ืองเสนอใหม 
                       4.2.1 การเปดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร 
        คณะศิลปศาสตรขอเสนอเปดรายวิชาและปรับปรุงรายวชิา      ในหมวดวิชาเฉพาะ       กลุมวิชาโท
มัคคุเทศก (เลือก)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพฒันา   และเปนรายวิชาเลือกเสรี    ตัง้แตภาค 
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การศกึษาที่  1  ปการศกึษา  2552  เปนตนไป   เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                             1.  เปดรายวิชา 896-480  ธุรกิจการบิน  (Airline Business)  จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต  
           2.  ปรับปรุงรายวิชา 896-370 ธุรกิจทองเที่ยว  (Tourism Business) จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต  
 

                                มติท่ีประชมุ      เห็นชอบการเปดรายวิชาดังกลาว       โดยใหรับขอสังเกตและความเห็นดังตอไปนีไ้ป
พิจารณาดําเนนิการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
       การเปดรายวิชา  896-480  ธุรกิจการบิน   
      1.  มีขอสังเกตเกี่ยวกับชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  ที่ใชคําวา  “Airline  Business”   วาเปนคําที่ใช
อยางกวางขวางหรือไม   
             2. วัตถุประสงครายวิชา   มีความเห็นดังนี้ 
              2.1)  ขอ  2  และ  3  ใชคําวา  “ธุรกิจการเดินทางทางอากาศ”   ซ่ึงไมสอดคลองกับชื่อรายวิชา    
                2.2)  ปรับการเขียนวัตถุประสงค ขอ  3  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานบริการ....    ใหสอดคลอง
หนวยกิต ซ่ึงไมมภีาคปฏิบัติ 
                2.3)  ปรับการเขียนลําดบัขอของวัตถุประสงค  จากขอ  “1,  2 ,  3”   เปน  “6.1”   “6.2”   และ  “6.3”      
     3.  ใหเพิ่มเนือ้หาทางดานการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดนิทางทางอากาศในภาพรวม 
     4.  ใหเพิ่มหนังสือ ตํารา วารสาร ที่ทันสมัย    
     5.  แบบฟอรมการขอเปดรายวิชา แกไขดังนี้ 
               5.1)  ขอ 3  ขอความ “เปนรายวิชาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโทมัคคุเทศก”   แกเปน   “เปนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา” 
             5.2)  ขอ 3.2  แกดังนี้ 
                                - ไมตองระบุ [ ] กลุมวิชาเฉพาะดาน และ  [ ] เลือก  
                                   -  แกไขขอความ “จัดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...”   เปน   “จัดสอน
ใหนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ” 
                                   - ในกลุมวิชา   แก   [ ] โท   เปน   [ ] โทมัคคุเทศก 
                  การปรับปรุงรายวิชา  896-370  ธุรกิจทองเที่ยว    แกไขแบบฟอรมการขอปรับปรุงรายวิชา  ดังนี้ 
      1. ขอ 3 ขอความ “เปนรายวิชาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโทมัคคุเทศก” แกเปน “เปนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา” 
      2. ขอ 3.2  
              - ไมตองระบุ [ ] กลุมวิชาเฉพาะดาน และ  [ ] เลือก  
               -  แกไขขอความ “จัดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...” เปน “จัดสอนให
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ” 
                - ในกลุมวิชา แก   [ ] โท   เปน   [ ] โทมัคคุเทศก 
      3. ขอ 15   แกคําวา   “พ.ศ. 2522”   เปน   “พ.ศ. 2552” 
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                    4.2.2  การปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะแพทยศาสตร 
       คณะแพทยศาสตรเสนอการปรับรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบัดหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549   โดยปรับรายวิชา 897-303 การจัดทําและวางแผนโครงการ   และ
รายวิชา 388-391  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  เปนเรียนรายวิชา 895-321 ปรัชญาจริยะ และรายวิชา 388-201 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิากายภาพบําบัด หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   สําหรับนักศกึษา 
ช้ันปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา  2552 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                มติท่ีประชุม    เห็นชอบการปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   โดยมีขอสังเกตเกีย่วกบัรายวชิา  
895-321 ปรัชญาจริยะ วาเนื้อหาคอนขางลึก   ดังนั้น  รายวิชาที่นาจะกําหนดไวในหลักสูตรคือวิชาที่เกี่ยวกับการนํา
หลักจริยศาสตรไปใชในการดําเนินชีวิต    แตอยางไรก็ตาม หากไมสามารถกําหนดรายวิชาหลักจริยศาสตรไดและ
ประสงคจะใชรายวิชาปรัชญาจริยะ  ก็ขอใหจัดการเรียนการสอนที่มีกรณีตัวอยาง/กรณีศึกษาที่สามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือใชในชีวิตประจําวันไดดวย  และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป      
 

                    4.2.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ... วทิยาเขตตรัง  
                              วิทยาเขตตรังขอเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   หลักสูตรใหม   
พ.ศ. ..   โดยเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2553  เปนตนไป   เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขต
หาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                     มตท่ีิประชุม        
                  1.  ปรัชญาของหลักสูตรและวตัถุประสงคของหลักสูตร   
                       - ขอ 4.1  ปรัชญาของหลักสูตร  ขอความบรรทัดที่  2   “การใชภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธทาง

ธุรกิจ”  แกเปน  “การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ”    และขอความบรรทัดที่  4   “....ไดรับการตอนรบั
เปนอยางดจีากวงการธุรกิจ..”   ไมใชปรัชญาของหลักสูตร 

                       - ขอ 4.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร  ขอ 1. ใหตัดขอความ  “และสามารถนําความรูที่ไดไป
ประกอบอาชพีและ/หรือศึกษาตอในระดับสูง”   ออก   

                       - ขอ 4.3  จุดเดนของหลักสูตร   คําวา  “ความความ”  ซํ้ากัน 
                   2. หนา 9  ขอ 16. หองสมุด  แกตวัเลขในตารางชองจํานวน  จาก  “190 ช่ือเรื่อง”  เปน  “198 ช่ือเร่ือง”  
                 3. หนา 11  แกไขชื่อ(ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1   เปน   “Co-Curricular 

Activities I”    และแกคําอธิบายรายวิชา  บรรทัดที่  2  จากขอความ  “…and public mind under the supervision of 
advisors”    เปน    “....and public mind; teamworking within and/or across disciplines under the supervision of 
advisors”  

                 4.  หนา  12  กลุมวิชาภาษา   รายวิชาเลือกภาษาตางประเทศ   
                      - วิชาเลือกคอนขางกระจาย 
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                      - รายวิชา  941-268  ภาษาอังกฤษผานสื่อทันสมัย     เนื้อหารายวิชาเปนการใชภาษาอังกฤษ

ระดับสูง   แตกําหนดใหเรียนในชั้นปที่ 2  
                                    - รายวิชา 941-269  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ  มีเนื้อหาเรื่องการสมัครงาน   
การเขียนจดหมายสมัครงาน   การกรอกใบสมัครทั้ง ๆ   ที่นักศึกษาอยูช้ันปที่  2    และนาจะมเีนื้อหาเกีย่วกับการใช
โทรศัพทดวย 
                              5.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
                                   -  มีความเห็นวารายวชิา 946-301 ธุรกิจระหวางประเทศ    นาจะกําหนดเปนวชิาแกนมากกวา
เปนรายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ  
                       -  กลุมวิชาชีพเลือก     เพิ่มความหลากหลายใหเปนทางเลอืกแกนักศึกษา  เชน  English  for  
Banking, English  for  Secretarial Work , English  for  Finance 
                       -  รายวิชา 941-419  หลักการแปลแบบลามเชิงธุรกิจ   ช่ัวโมงสอนเพียง  3 หนวยกิต  จะ
สามารถสอนใหนักศกึษานําไปใชจริงไดหรือไม 
                                   - รายวชิา 941-260 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ   เนื้อหาคอนขางลึก  นาจะเรยีน  pronunciation  
มากกวา 
                                   - รายวชิา 941-312  การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  และรายวิชา  941-316 การสนทนา
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2  ช่ือภาษาอังกฤษคําวา  “Conversation”   นาจะใชคําวา  “Communication” 
                                   -  รายวิชา 942-431 กฎหมายการคาระหวางประเทศ  และรายวชิา 946-301 ธุรกิจระหวาง
ประเทศ   ในการจัดการเรียนการสอนเนนภาษาที่ใชหรือเนนเนื้อหา  
                                   -  รายวิชา 946-469  การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรเบือ้งตน   ขอใหตรวจสอบการใช 
ช่ือ(ภาษาอังกฤษ)   และมีความเหน็เกีย่วกบัเนื้อหาวา   เนื้อหาของรายวิชาสวนใหญจะเนนสิ่งพิมพ   ยังขาดในสวน
ของการสงเสริมการตลาด  เชน   เครื่องมือ   การวางแผนการสื่อสาร   วงจรการวางแผนกิจกรรม    การใชสวนผสม 
ทางการตลาดอยางผสมผสาน สําหรับเนื้อหาหลักการทางการตลาดเบื้องตน อาจไมตองกําหนดเปนเนื้อหาของ
รายวิชานี้ เนื่องจากมีอยูแลวในรายวิชา 946-160 หลักการตลาด 
                              6. หมวดวชิาเลือกเสรี   เสนอแนะวาหากมีอาจารยผูสอน  ขอใหเพิม่รายวิชาทางภาษาอื่นเปนวชิา
เลือก  เชน  ภาษาจีน  ภาษาเกาหล ี                            
                              7. ความซ้ําซอนของเนื้อหา 
                      - รายวิชา  941-269  การเขียนแบบอังกฤษเชงิโตแยงและชกัจูง,  รายวิชา 941-312 การสนทนา
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  1,  รายวิชา  941-313 การเขียนภาษาอังกฤษเชงิธุรกิจ 1  
                      - รายวิชา  941-264  ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  มีเนื้อหา  “....การฟงและพูดในหัวขอที่ใช
ในชีวิต ประจาํวัน”    ซํ้าซอนกับรายวิชา 941-112  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ซ่ึงกําหนดเนื้อหาวา  “การ
สนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับชวีิตประจําวัน”     
                 8.  การฝกงาน ไมมีหนวยกิต แตฝก 230 ช่ัวโมง จะเปนสหกจิดีกวาหรือไม 
                              9.  หนา 12   ช่ือวิชา 941-266  ไมตรงกบัหนา 43   ขอใหตรวจสอบและแกไขดวย 
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             10. หนา 13  
            - ช่ือรายวิชา 941-319 การเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนภาษาอังกฤษ   

ไมสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ 
            - ช่ือรายวิชา 941-410 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ไมสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ 
            - รายวชิา 941-263 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ   และรายวิชา 941-264 ทักษะการฟง-พูด

ภาษาอังกฤษ   ซ่ึงเปนวิชาทกัษะ   แตคําอธิบายรายวิชาไมสะทอนถึงการฝกทักษะ     
            11. หนา 17 ในตารางประเภทวิชา แกคําวา “พละศึกษา” เปน “พลศึกษา”   
            12. หนา 19  
                   - ช่ือรายวิชา 941-113 ตัดคําวา “การ” ออก 
                   - การเขียนคําอธิบายรายวิชา  เชน 941-112, 941-113  ซ่ึงมี  “รายวิชาบังคบัรวม....”  ควรเขียน  

หรือไม 
            13. คําอธิบายรายวิชาบางสวน พิจารณาแลวไมใชเนื้อหา แตเปนกิจกรรมในชั้นเรียนมากกวา เชน 

รายวิชา  941-219 ไวยากรณ ตรง   การแกไขประโยคทีม่ีโครงสรางผิด 
            14. หนา 21  

           -  คาํอธิบายรายวิชา 941-265 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการโรงแรม      ขัดแยงกับการดําเนินการ 
ในหนา 46  

           -  คําอธิบายรายวิชา 941-266 การอานเรื่องสั้นและนวนยิายภาษาอังกฤษ    ขัดแยงกับการ
ดําเนินการในหนา 46 

           -  รายวชิา  941-267   ช่ือวิชาเปนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการนําเขาและสงออก     แตใน
คําอธิบายรายวิชา ไมไดพูดถึงภาษาที่ใชในธุรกิจการนําเขาและสงออก ไมแนใจวา เนื้อหาเนนเนื้อหาธุรกิจการ
นําเขา-สงออก หรือ การใชภาษาในธุรกิจ 

            15. หนา 22  
                   -  คําอธิบายรายวิชา 941-268 ภาษาอังกฤษผานสื่อทันสมัย   คําวา   “และโฆษณาในสื่อตาง”    

แกเปน   “โฆษณาในสื่อตาง ๆ”   และคําวา  “ระดังสูง”   แกเปน  “ระดับสูง” 
                   - การเรียงลําดับวิชา 941-362  นาจะผิดที ่

                           16. หนา 25 แกไขชื่อรายวชิา 941-413 “ภาษาอังกฤษสาํหรับงานตอนรับบนสายการบิน” เปน 
“ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน” 

              17. หนา 26 ขอใหตรวจสอบการใชช่ือรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชา  941-416  วรรณคดี 
วิจักษ  (Literary Appreciation)   และรายวชิา 941-417  สุนทรียศาสตรในภาพยนตร (Film Appreciation)  

              18. หนา 28 คําอธิบายรายวิชา 942-121 ลีลาศ ขัดแยงกับการดําเนินการในหนา 55 
              19. หนา 30 คําอธิบายรายวิชา 942-220 วายน้ํา  คาํวา “มารยาทของการเปนผูเลนที่ดี”  ควรตดัออก 
              20. หนา 31  รายวิชา 946-140  เทคโนโลยีสารสนเทศ   คําอธิบายรายวิชานาจะเพิ่มระบบเครือขาย 

เชน    ระบบ  internet   ดวย        และขอใหตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวชิา(ภาษาไทย)   และคาํอธิบายรายวชิา
(ภาษาอังกฤษ) ใหตรงกนั  
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              21. หนา  41  
                     - แกไขชื่อรายวชิา 946-182 “หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน” เปน “หลักเศรษฐศาสตร” 
              22. หนา 43  รายวิชา 941-266  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน    และรายวชิา 941-215  การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน    ไมปรากฏรายวิชาในหลักสูตร 
              23. หนา 44 ตารางชองความคิดเห็นของกรรมการผูทรงคุณวฒุิ คําวา “สังเกตุ” แกเปน “สังเกต” 

และตารางชองการดําเนินการ แกไขขอความ  “โดยเพิ่มรายวิชา สัมมนาประสบการณจากการฝกงาน” เปน “โดย
เพิ่มรายวิชา 941-414 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ”  

              24. หนา 45, 49  รายวิชา 941-217 การพัฒนาการอาน     ไมปรากฏรายวิชาในหลักสูตร 
              25. หนา 45   บรรทัดสุดทาย คําวา “ประโยต”    แกเปน    “ประโยค” 
              26. หนา  55  

             - ตรวจสอบรหัสรายวิชา 942-215  และการดําเนนิการใหถูกตอง   
             - คําวา “ระดังสูง” แกเปน “ระดับสูง” 

                27.  ขอใหตรวจสอบความถูกตองในการพิมพใหรอบคอบอีกครั้ง เนือ่งจากยงัพบขอผิดพลาดอีกมาก      
                                   อนึ่ง  มีขอสังเกตวาคําอธิบายหลายรายวิชา ที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหมกีารฝกปฏิบัติดวย 
ซ่ึงหลักสูตรชี้แจงในชองการดําเนินการวาไดดําเนนิการแลว แตพบวายังไมไดดําเนนิการ จึงขอใหตรวจสอบการ
ดําเนินการใหถูกตองอีกครั้ง 
 
                   4.2.4  การปรับเปลี่ยนโครงการคัดเลือกนักศกึษาเขาศึกษาโดยวิธีพเิศษ วทิยาเขตสุราษฎรธาน ี
       วิทยาเขตสุราษฎรธานีเสนอเรื่อง  การปรับเปลี่ยนโครงการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ  
วิทยาเขตสุราษฎรธานี   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม     
 

         มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการปรับเปลี่ยนโครงการดังกลาวตามที่เสนอ และใหจัดทําโครงการฯ เสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 
                      4.2.5  การเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติของผูสมัครโครงการใหสิทธิพิเศษ  (โควตา)  เขาศกึษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  (เรียนทีภู่เกต็) 
           คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูสมัครโครงการใหสิทธิพิเศษ  
(โควตา)  เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เรียนที่
ภูเก็ต)  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  

           มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการเปลีย่นแปลงคุณสมบัติของผูสมัครโครงการดังกลาวตามที่เสนอ  และ
ใหจัดทาํโครงการฯ  เสนอมหาวิทยาลยัอนมุัติตอไป          
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วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  รูปแบบและการกําหนดหัวขอตาง ๆ ในเลมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 
          เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

  5.2  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program)     
                          ฝายวิชาการเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา การจดัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program)  ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะตาง ๆ สามารถเปดสอนได โดยให
ดําเนินการตามแนวทางในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
กาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  และดําเนินการตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นอกจากนี้ไดนําขอเสนอของคณะทํางานเพื่อดาํเนินการโครงการเรียนลวงหนา 
(Advanced Placement Program : AP Program) และโครงการ Honors Program  ซ่ึงไดพิจารณากําหนดวิธีการ/
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดังกลาวแลวเสนอทีป่ระชุมพิจารณาดวย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
           มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 
(Honors Program) และมีขอเสนอดังนี ้
                           1.  จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา     ไมจําเปนตองเทากบัหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีปกติ 
                           2.   ผูที่จะศกึษาในหลักสตูรปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองมีผลการเรียนดีในระดบัหนึ่ง เชน 3.25    
           3.  โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  ตองประกอบดวย 3 สวนหลัก  คอื 
                                  1)  เนื้อหาสําคัญที่เปนแกนของวิชาชีพในระดับปริญญาตรี     
                                  2)  รายวิชาขั้นสูง   
                                  3)  รายวิชาในระดับบณัฑิตศึกษา  
                             4.  รายวชิาขั้นสูงและรายวิชาในระดับบณัฑติศึกษา สามารถนาํไปใชในการศึกษาระดบัปริญญาโท
ได 
                            โดยใหฝายวชิาการเชญิคณะที่สนใจทีจ่ะจดัการศกึษาระดับปริญญาตรแีบบกาวหนาประชมุหารือเพื่อ
กําหนดรายละเอียดในการจดัทํารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตอไป 
 
                     5.3  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรูมุงสูคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต  วันที่ 6-7  
พฤษภาคม  2552    ณ  โรงแรมกระบี่รีสอรท 
                         ฝายวิชาการเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
บัณฑิต ระหวางวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2552  ณ โรงแรมกระบี่รีสอรท  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  
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พิจารณาสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนา/ขอเสนอแนะตามตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 
การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในประเด็นตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
                           1.  ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะนําไปดําเนนิการเพื่อขับเคลื่อนในระดบัมหาวิทยาลัย 
                           2.  ประเด็นที่คณะจะตองนําไปดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนในระดับคณะ 
                           3. ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรเพื่อขับเคลื่อนใหการดําเนินการประกันคณุภาพตาม
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ บรรลุเกณฑมาตรฐานทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
 
            มติท่ีประชุม  ขอใหรองคณบดีทีดู่แลงานดานวชิาการของแตละคณะ/วิทยาเขตไปพิจารณาดําเนนิการ 
ในสวนทีเ่กีย่วของ เชน  กําหนดเปน TOR, KPI   อยางไรก็ตาม  เพื่อใหการดําเนินการประกันคณุภาพตาม
องคประกอบที ่ 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิตบรรลุเกณฑมาตรฐานทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะ
จัดแลกเปลีย่นเรียนรู โดยมีผูเขารวมประกอบดวย คณะกรรมการวชิาการ ทุกวทิยาเขต ประธานหลกัสูตร ฝายวางแผน  
และฝายประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

   5.4  กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  
          เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

    5.5  หลักสูตรที่ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จในปการศึกษา  2553   
                             ฝายวิชาการแจงจํานวนหลกัสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง (5  ป)  ซ่ึงแตละคณะ/วิทยาเขตตองดําเนนิการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา  2553    จํานวน 74  หลักสูตร  โดยจําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
19 หลักสูตร  ระดบัปริญญาโท 37 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก  11 หลักสูตร  และระดบัประกาศนยีบตัรบัณฑิต/ช้ันสูง   
7  หลักสูตร   และเพือ่ใหหลักสูตรทนัใชในภาคการศกึษาที่  1/2553    คณะตองเสนอหลักสูตรใหสภาวิชาการพจิารณา
อยางชาที่สุดในเดือนมกราคม  2553   และเสนอสภามหาวิทยาลยัอยางชาที่สุดภายในเดือนกุมภาพันธ  2553    จงึเสนอ
ที่ประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ   พจิารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                 
 
                              มติท่ีประชมุ     ขอความรวมมอืคณะ/วิทยาเขตที่มหีลักสูตรถึงรอบการปรับปรุง  (5   ป)   ดาํเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามชวงเวลาที่ฝายวิชาการเสนอเพือ่ใหทันใชในปการศึกษา 2553                         
  

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                  6.1  การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาระบบ  online    
                         เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป      
 

                  6.2  ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับนักศกึษาทันตแพทย คร้ังที่ 1/2552 
                         เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป       
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6.3 การบรรจุเนื้อหาเกีย่วกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในหลักสูตรการเรียนการสอน                      
                         เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป        
 

                  6.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี  2  
ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  2552 
        เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป         
 

                  6.5  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาและการปรับแผนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร  
                            ที่ประชุมรับทราบ     การแจงเปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรของคณะแพทย -
ศาสตร   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี ้
                         1.  เปลี่ยนรหสัรายวิชา 388-391 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 เปน  “388-201”  ซ่ึงเปนรายวิชาในหมวด 
วิชาศึกษาทัว่ไป   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบัด  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  ตั้งแตปการศึกษา  
2552   เปนตนไป 
                         2. ปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   ช้ันปที่ 2-3  
โดยยายรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  จากเดิมเรียนชั้นปที่  3   เปนเรียนชัน้ปที่  2     
                         3.  ปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2549  ช้ันปที่  2-3  โดยยายรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 จากเดิมเรียนชั้นปที่ 3  เปนเรียนชัน้ปที่  2       
 

                   6.6  การจัดงานวัน  “ถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึ่ง”  
                          ที่ประชุมรับทราบ   การจดังานวนั “ถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง” ในวนัที่ 24 กันนายน 
2552   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานแจงวา นอกจากการจดังานดังกลาวแลว  
มหาวิทยาลัยจะกระจายการจดักจิกรรม “ถือประโยชนเพือ่นมนุษยเปนกิจทีห่นึง่” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตลอด
ทั้งป  จากนั้นกรรมการไดเลากิจกรรมที่จดัเกี่ยวกับการ  “ถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกจิทีห่นึ่ง”  โดยวทิยาเขตภเูก็ต
แจงวาไดจัดโครงการสงเสริมการทาํความดแีกสังคม โดยมีนักศกึษา ม.อ. เปนแกนนําในการประชาสัมพันธโครงการ   
ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรณรงค/สงเสริมการทําความดแีกสังคม  นอกจากนี้โครงการ- 
จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทยไดใหนักศกึษาทุกคนมีสมุดบันทึกความด ีโดยบันทกึตลอด 4 ป ที่ศกึษา   ซ่ึงที่ประชุม 
เห็นวาสมุดบนัทึกความดีมปีระโยชนตอนักศึกษาในการฝกทักษะการเขียน  การบนัทึกเรื่องดี ๆ ที่ทํา/เห็นผูอ่ืนทํา
ในแตละวัน   ประธานจึงขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  มอบสมุดบันทึกความดีใหแก
นักศึกษาใหมในการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมทางวิชาการสําหรับนักศึกษาใหมฯ  ประจําปการศึกษา  2553     
                           อนึ่ง  รองอธิการบดีฝายพฒันานักศกึษา กีฬา และวัฒนธรรม แจงวาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
มีทีมผลิตสื่อมืออาชีพและยนิดีใหความชวยเหลือแกมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อ/แหลงเผยแพรส่ือ    และเมื่อมีความ
รวมมือที่ชัดเจนจะนําเสนอทีป่ระชุมตอไป  
 

                    6.7  การสํารวจขอมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
         เสนอที่ประชุมรับทราบการประชุมครั้งตอไป          






