
                 วาระท่ี  2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  9/2552     

และการประชุมรวมทุกวิทยาเขต 
วันพุธท่ี  2  กันยายน  2552    เวลา  13.30 น.                 
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
 

คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ 
ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          (ทําหนาที่ประธานที่ประชุม) 
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ  แกวประดบั 
3.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.สุวมิล  เขี้ยวแกว   
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกนัคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์     
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยเอมอร  แซจิว  (แทน)      
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

10.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรธินทาคม    
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม    
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13.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       ดร.เกศริน  มณีนูน  
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          
       นางสาวอญัชิสา  จิตรเลขา  (แทน)     
19.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       อาจารยเกษราภรณ  สุตตาพงษ  (แทน)      
20.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
21.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ          กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
7.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการ  
8.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  นายแพทยวิธู  พฤกษนนัต ผูช้ีแจงเรื่อง   การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  
3.  นางสาววราภรณ  นยิมเดชา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  
                                                                        คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                          
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4.  อาจารยกนกพร  ภาชีรัตน ผูช้ีแจงเรื่อง    การเปดรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร      
5.  นายสุธน  ไชยสุวรรณ                                ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   
 
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตปตตาน ี 
ผูเขารวมประชุม  วาระท่ี  4.1  การจัดงานวัน  "ถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกิจท่ีหนึ่ง"  24 กันยายน 2552  
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ                 
ประธานกรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล 
2.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ดร.เพญ็พักตร  ทองแท 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
     อาจารยเล็ก  แซจิว 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะวิทยาการสื่อสาร                          กรรมการ  
     อาจารยจารยีา  อรรถอนุชิต (แทน) 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ วจิัย และงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร              กรรมการ 
     อาจารยนุชนาฏ  ใจกลา 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะศึกษาศาสตร                                กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง 
7.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา         กรรมการ  
     นายอุสมาน  ลีมอปาแล  (แทน) 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ คณะรัฐศาสตร                                      กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยชิดชนก  ราฮิมมูลา  
9.  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ                                                                         กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล 
10.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตาน ี       กรรมการ 
       นายสมชาย  รัตนคช 
11. หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย กรรมการ 
      นางพิศมัย  เพียรเจริญ 
12.  นางสาวปริศนา  ชัยดวง     งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย                 กรรมการและเลขานุการ 
13.  นางสาวซาฟนี  ลาเตะ         งานหลักสตูรและพัฒนาคณาจารย                      ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
   ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
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วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
    ไมมี 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  8/2552  วันท่ี  5  สิงหาคม 
                 2552         
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข   
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  การจัดงานวัน "ถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึ่ง" 24 กันยายน 2552  
                        มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวัน  "ถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึ่ง" 24 กันยายน 2552  ในวนัที่  
24 กนัยายน 2552 โดยมีกจิกรรมหลากหลายทีแ่สดงถึงการถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกจิทีห่นึ่ง   มีทั้งกิจกรรมที่จัด
รวมทุกวิทยาเขต ไดแก  วางพวงมาลา  ฟงปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง “เกิดเปนคนตองทดแทนคุณแผนดิน”  โดย ฯพณฯ 
พลเอกเปรม   ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรแีละรฐับุรุษ   และการจดักจิกรรมของแตละวทิยาเขต   ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ฝายวิชาการจงึเสนอที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ 
และคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี รับทราบขอมูลรวมกัน  และขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตเชญิชวน/
ประชาสัมพนัธใหนกัศกึษา  คณาจารย  บุคลากร และศษิยเกาเขารวมงาน/รวมกิจกรรมขางตน    
 

                            มติท่ีประชุม  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรยีบรอยและเหน็ภาพรวมการจัดกิจกรรมทั้ง
มหาวิทยาลัย   จึงขอความรวมมือทุกคณะ/วทิยาเขต ดงันี ้
                           1.  ขอใหคณะ/วิทยาเขตสงขอมูลการจัดกจิกรรมในงานวัน   “ถือประโยชนเพือ่นมนษุยเปนกจิที่หนึ่ง” 
ไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบขอมูลการจดักิจกรรมรวมกนั  และนาํขอมลูไปจดัทํานิทรรศการ /จดัทําสื่อมัลติมิเดยี 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยในสวนของสื่อมัลติมิเดียเมื่อดําเนินการเสร็จแลวจะสงใหทุกวิทยาเขตนําไปใชตอไป 
                           2.  วิทยาเขตที่จัดนทิรรศการ  ขอใหเพิม่การจัดนิทรรศการที่เกีย่วกับพระบรมราชชนกดวย 
                            3.   การปาฐกถาพิเศษฯ  ขอความรวมมือใหทุกวิทยาเขตจัดเตียมหองประชุมที่เหมาะสม   
                            4.   เพิ่มการประชาสัมพันธใหอาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  ผูสนใจ   เขาฟงการบรรยายและเขารวมงาน 
ในวนัดังกลาวอยางทั่วถึง เพือ่ใหเกดิแรงบนัดาลใจและเหน็ความสําคัญของการถือประโยชนเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึ่ง    
 

                  4.2  การปรับปรุงกระบวนการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  โครงการผลิตแพทยเพื่อ  
3  จังหวดัชายแดนภาคใต   คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  คณะแพทยศาสตรเสนอการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศกึษา ระดบัปริญญาตรี โครงการ
ผลิตแพทยเพือ่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อรับนักศึกษาเขาศึกษา  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2553 
เปนตนไป เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
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                           มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีฯ   ตามที่เสนอ    
และใหเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป อนึ่ง ที่ประชุมมีขอสังเกตวาภายหลังการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกฯ เพื่อให
ไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น อาจทําใหจํานวนนักศึกษาเขาโครงการฯ นอยลง จึงขอใหคณะเตรียมการรองรับไวดวย     
 

                  4.3  การเปดรายวชิาของคณะเศรษฐศาสตร  
                             คณะเศรษฐศาสตรเสนอเปดรายวิชา 879-105 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (Life and Sufficiency Economy) 
จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต  เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร (เลือก) สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี ต้ังแตภาคการศึกษาที ่2 ปการศกึษา 2552 เปนตนไป เพือ่คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พจิารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  

           มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการเปดรายวิชาดังกลาว   โดยมคีวามเห็นวา  การกําหนดจาํนวนหนวยกิตเปน  
“3(3-0-6)”  จะเปนทฤษฎอียางเดยีว   ควรมกีารทาํกจิกรรมซึ่งเปนการปฏิบัติดวย    จงึเหน็ควรใหปรับหนวยกิต เปน  
“3(2-2-5)”  และปรับรายละเอยีดในเคาโครงรายวิชาใหสอดคลองกับการปรับหนวยกิต กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
ตอไป 
 

                  4.4  การเปดรายวชิาของคณะการบริการและการทองเที่ยว วทิยาเขตภเูก็ต  
                          คณะการบรกิารและการทองเที่ยว เสนอเปดรายวิชา ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) และเปนวชิา
เลือกเสรี  ตั้งแตภาคการศกึษาที่  2  ปการศึกษา 2552  เปนตนไป จาํนวน 2 รายวชิา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ดังนี ้
        1.  รายวิชา  811-349 Intermediate English for Hospitality and Tourism  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต  
        2.  รายวิชา  811-445 Advanced Conversational English   จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต 
 

                            มติท่ีประชมุ   เห็นชอบการเปดรายวิชาดังกลาว โดยใหรับความเหน็และขอควรแกไขไปดําเนนิการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี้  
              การเปดรายวิชา  811-349  Intermediate English for Hospitality and Tourism    
             1.  ประเด็นรายวิชา   ที่ประชุมมีความเหน็วา ช่ือรายวิชาและเนือ้หารายวิชาไมนาจะเขาขายรายวิชา
ศึกษาทั่วไป   จึงขอใหคณะรับไปพิจารณา    
             2.  วัตถุประสงครายวิชา   ควรระบเุปนภาษาไทย  และวัตถุประสงคขอ 6.5  ไมใชเปาหมายเรื่องการ
จัดทัวร ดังนั้น ขอใหพิจารณาวาเกนิขอบเขตของรายวิชาหรือไม    และเรื่องดังกลาวไมปรากฏในคําอธิบายรายวิชา 
                          3.  คําอธิบายรายวชิา     
                  -  คําอธิบายรายวชิา(ภาษาไทย) และ(ภาษาอังกฤษ) ไมสอดคลองกัน 
                               -  คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)  แกคาํวา  “ความมัน่ใจในการพดูเทคนิคการสัมภาษณ”     เปน  
“ความมั่นใจในการพูดในทีส่าธารณะ”   และคําวา  “เทคนิคการสัมภาษณ”   แกเปน  “ผูสัมภาษณ”      
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                               -   คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  คําวา  “American accent”  ที่ประชุมมีความเห็นวา  ไมตอง
ระบุวาเปน American accent   แตนาจะเปนการใชภาษาอังกฤษทั่วไปมากกวา   และคําดังกลาวไมมีในคําอธิบาย
รายวิชา (ภาษาไทย)   
               4. ขอควรแกไข      
                    1) ขอใหระบุช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ดวย  
                   2)  ขอใหระบุคําวา “11 เมษายน 2550”  ตอทายขอความ “ สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที”่   
      3)  ขอใหระบุเครื่องหมาย  /  ในชอง  [      ]   ศึกษาทัว่ไป ดวย 
      4)  เหตุผลในการขอเปดรายวิชาควรระบุเปนภาษาไทย 
                   5)  เคาโครงรายวิชา   
                              - ขอ 9.1  จําแนกใหเหน็วาหวัขอใดเปนทฤษฎี  หวัขอใดเปนปฏบิัติ และระบุจาํนวนชัว่โมง
ศึกษาดวยตนเองในแตละหวัขอดวย 
                               - ขอ 9.2  เกณฑการใหระดับขั้น   ไมตองระบุหัวขอนี้  จึงขอใหตดัออกทั้งหมด 
                   6)  หนาสุดทายควรระบุช่ือ-สกุล ของคณบดีดวย 
                               7)  หนังสือ ตํารา วารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอนระบุเพยีง   1  เลม    
                    รายวชิา  811-445 Advanced Conversational English    
               1.  ประเด็นรายวิชา     ที่ประชุมมีความเหน็วา ช่ือรายวิชาและเนื้อหารายวิชาไมนาจะเขาขาย
รายวิชาศึกษาทั่วไป   จึงขอใหคณะรับไปพิจารณา    
                            2. ขอควรแกไข  
                    1)  ขอใหระบุช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ดวย 
                    2)  ขอใหระบุคําวา “11 เมษายน 2550”  ตอทายขอความ “ สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที”่   
                    3)  ขอใหระบุเครื่องหมาย  /  ในชอง  [      ]   ศึกษาทั่วไป ดวย 
                    4)  เหตุผลในการขอเปดรายวชิา   ควรระบุเปนภาษาไทย 
                    5)  วัตถุประสงครายวิชา   ควรระบุเปนภาษาไทย 
                                6)  เคาโครงรายวิชา   
                                      - ขอ 9.1  จํานวนชั่วโมงสอน มีเพียง 58 ช่ัวโมง  ขอใหจําแนกใหเห็นวาหัวขอใดเปนทฤษฎี  
หัวขอใดเปนปฏิบัติ และจํานวนชัว่โมงศกึษาดวยตนเองในแตละหวัขอ  รวมทั้งระบจุํานวนชั่วโมงรวมดวย 
                                      - ขอ 9.2  เกณฑการใหระดับขั้น   ไมตองระบุหวัขอนี้  จึงขอใหตัดออกทั้งหมด 
                   7)  หนาสุดทายควรระบุช่ือ-สกุล ของคณบดีดวย  
 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  รูปแบบและการกําหนดหัวขอตาง ๆ ในเลมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
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  5.2  กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

  5.3  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สงประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และแนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 มาเพื่อใหสถาบนัอุดมศึกษาเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาให
เปนไปตามประกาศฯ ขางตน      ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฝายวิชาการจึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบไวช้ันหนึ่งกอน  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                            มติท่ีประชมุ    มหาวิทยาลัยจะจดัประชุมใหความรูและเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร
และการจดัการศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd) โดยเชิญทุกคณะ/วิทยาเขตเขารวม ประกอบดวย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย/คณะ อาจารยประจําหลักสตูร ประธาน/กรรมการหลักสูตร เจาหนาที่ทีดู่แลงานดานหลักสูตรทุกระดับ 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจดัในเดือนตุลาคม 2552 ที่วทิยาเขตหาดใหญ และทีว่ิทยาเขตอื่นดวย จึงขอใหกรรมการ 
วิชาการศึกษาเนื้อหาเรื่องดังกลาวเปนการลวงหนา             
 

   5.4  การกําหนด Risk Appetite & Risk Tolerance ของ 6 Top Goals และ KPIs 10 ตัวที่เปน KPIs หลัก
ของมหาวิทยาลัย   
                           มหาวิทยาลัยกําหนด Risk Appetite (คาความเสี่ยงโดยรวมที่องคกรยินดีจะยอมรบัเพื่อใหองคกร
บรรุลเปาหมาย)  และ Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑที่ทําใหองคกรมั่นใจวาองคกรไดดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงอยูภายในเกณฑทีย่อมรบัได) ของ 6 Top Goals และ KPIs 10 ตวัทีเ่ปน KPIs หลักของมหาวิทยาลัย  
โดยใหผูที่เกี่ยวของกับ Top Goals และ KPIs เปนผูกําหนด  ในสวนของฝายวชิาการรับผิดชอบ Top Goals คือ การ
พัฒนานักศกึษาใหเกงภาษาอังกฤษ  และ KPIs หลัก คือ ตัวบงชี้ 2.13  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยกําหนด Appetite และ Risk Tolerance ดังนี้ 
                            การพัฒนานักศึกษาใหเกงภาษาอังกฤษ กําหนด Risk Appetite คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทรทั้งหมดมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสูงกวาระดับคะแนน C เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70  และ 
Risk Tolerance   คือ นอยกวาคาที่กําหนด ไมเกินรอยละ 5 
            รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   กําหนด Risk Appetite    เปนรอยละ 100   
และ Risk Tolerance เปน 0    
             ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อทราบและพิจารณาหาแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง 
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                             มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการกําหนด Risk Appetite & Risk Tolerance  ของ 6 Top Goals  และ KPIs 10    
ตัวทีเ่ปน KPIs  หลักของมหาวิทยาลยั ตามทีฝ่ายวิชาการเสนอ   โดยใหปรับการกําหนด Risk Appetite  ของ  Top Goals 
เปน “นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรทั้งหมดมีผลการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐานไมนอยกวาระดบั 
คะแนน C  เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70”    และแจงสํานักประกันคณุภาพดําเนนิการตอไป 
    

   5.5  ขั้นตอนการพิจารณาการเปด/ปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
         ฝายวิชาการไดจัดทําขั้นตอนในการพจิารณาการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหมตาม 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทรในคราวประชุมครัง้ที่ 316(5/2552) เมือ่วนัที่ 25 กรกฎาคม 
2552   ซ่ึงไดเสนอแนะวา   ตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดมอบอํานาจการอนุมัตหิลักสูตรใหกบัสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดขอใหมหาวิทยาลัยนาํเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยเชิงปรัชญาและหลักการของ
หลักสูตรกอน และเมื่อจัดทาํหลักสูตรเสร็จแลว ใหนําเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบและใหแจงสภา-
มหาวิทยาลัยทราบนั้น   เพื่อความรอบคอบขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนขั้นตอนการนําเสนอขออนุมัติหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง  
จากขอเสนอแนะขางตน   ฝายวิชาการจึงเสนอแนวทางการเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เพื่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาและใหขอเสนอแนะ   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังนี ้
  แนวทางที่หนึง่ 
  หลักสูตรใหมทุกระดับ     
           - เสนอหลักคดิและความพรอมใหสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเบื้องตน  และเสนอสภา- 
มหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัต ิ
                             - การจัดทําหลักสูตรใหม  (ไดรับอนุมัติหลักคิดฯ แลว)/ หลักสูตรปรับปรุง/ การปดหลักสูตรทุก
ระดับ 
   - เสนอสภาวชิาการพิจารณาใหความเห็นชอบเบื้องตนและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติ 
                            การเปด/ปรับปรุงรายวิชาทุกระดับ  
  - เสนอสภาวชิาการอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติ 
                            ขอดี          สภามหาวิทยาลัยกํากับดแูลหลักสูตรทุกระดับไดครบวงจร 
                            ขอเสีย      เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีจํานวนมากทําใหตองรอนําเขา
พิจารณาในกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                             แนวทางทีส่อง 
   เหมือนแนวทางที่หนึ่ง  แตในกระบวนการปรับปรุง/ปดหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท   ใหเสนอสภาวิชาการพจิารณาใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการให
ความเหน็ชอบ 
                             ขอดี      ลดภาระของสภามหาวิทยาลัย โดยที่หลักการ นโยบายของหลักสูตรยังเปนไปตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย เพราะหลักสูตรปรับปรุงเคยไดรับอนุมัติหลักคิดในขัน้ตอนการเปดหลักสูตรใหมแลว 
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                             มติท่ีประชมุ   เห็นชอบแนวทางการเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้                  
                1.   หลักสูตรใหมทุกระดับ      
                                  -   เสนอหลักคิดและความพรอมใหสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเบือ้งตน และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ      
                                   -  เสนอหลักสูตรใหมทุกระดับ ใหสภาวิชาการพจิารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตน   และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ     
                 2.  หลักสูตรปรับปรุงทุกระดับ   และการปดหลักสูตรทุกระดับ   
                                   -  เสนอหลักสูตรปรับปรุงทุกระดบั และการปดหลักสูตรทกุระดับ  ใหสภาวชิาการอนุมัติ    
และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติ     
                              3.   การเปด/ปรับปรุงรายวิชาทุกระดับ  
                      -  เสนอการเปด/ปรับปรุงรายวิชาทุกระดับใหสภาวิชาการอนุมัติ และเสนอสภามหาวทิยาลัย
รับทราบการอนุมัติ 
 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                   6.1  การประเมนิการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาระบบ  online    
                          เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป      
 

                   6.2  ผลการสอบใบประกอบวชิาชีพทันตกรรมสําหรับนักศึกษาทันตแพทย คร้ังที่ 1/2552 
                          ที่ประชุมรับทราบ    ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสําหรับนักศึกษาทนัตแพทย คร้ังที ่

1/2552   ซ่ึงทนัตแพทยสภาไดกําหนดใหมีการสอบความรูเพื่อประเมนิความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน   เพื่อขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพทนัตกรรมของผูที่กาํลังศึกษาหลักสูตร 
ทันตแพทยสภาบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย คร้ังที่ 1/2552  ระหางวนัที ่24-26 มีนาคม 2552  ซ่ึงมี
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรช้ันปที่ 2, 3  และ 4 ปการศึกษา 2551  เขาสอบทั้งหมด  106 คน มีผูผานการสอบ
ทุกกลุมวิชาวทิยาศาสตรการแพทยพืน้ฐาน  คร้ังที่ 1/2552   จํานวน 101 คน  คิดเปนรอยละ 95.28   และมีผูสอบ
ไมผาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.72  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซ่ึงที่ประชุมได
รวมแสดงความยนิดีกบัคณะทันตแพทยศาสตร   และใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางวชิาชีพเพื่อรับทราบขอมูลรวมกนั  

 

 6.3  การบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกบัการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ในหลักสูตรการเรียนการสอน                     
                          เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป        
 

                   6.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางการจดัการศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี  2  
ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  2552 

        เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป         






