
                 วาระท่ี  2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  10/2552     

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม  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.จารุวรรรณ  กฤตยประชา 
5.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.สุวมิล  เขี้ยวแกว   
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     นางสาวสิรินธร  วงษชาลี (แทน)     
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์     
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน        
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

12. รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรธินทาคม    
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม    
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ธนาวุธ 
17.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล        
19.  รองผูอํานวยการฝายวชิาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน     
20.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา          กรรมการ  
       ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต    
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       นางสมใจ  ทองเนื้องาม (แทน)  
22.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย   
23.  หวัหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
       อาจารยสุดฤดี  บํารุง  
24. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
25.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
26.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
27.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
2.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
  

ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
    รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
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2. นางสิริวรรณ   หยกวิจิตร         ผูช้ีแจงเรื่อง   นักศึกษาใชเวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกําหนด  
      ขอสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินยิม 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และแนะนํา รองศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ธนาวุธ รองคณบดีฝายวิชาการ  
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ รองศาสตราจารย ดร.มิตรชยั  จงเชีย่วชํานาญ รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร              
และผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล   รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชพี  คณะเภสัชศาสตร  
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
    ไมมี 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  9/2552 และการประชุมรวม
ทุกวิทยาเขต วันพุธท่ี 2 กันยายน 2552          
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข   
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  นักศึกษาใชเวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกําหนด ขอสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม 
 กองทะเบยีนและประมวลผลเสนอเรื่อง   นักศึกษาใชเวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกําหนด ขอสิทธิ์
ในการรับปรญิญาเกียรตินยิม  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณาการขอสิทธิ์ในการรับปริญญา
เกียรตินยิม  ของนายบํารุง  หลีเอบ   ซ่ึงใชเวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกําหนด  คือ 4 ปคร่ึง  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหนายบํารุง หลีเอบ  มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม  และเห็นชอบใน
หลักการใหนักศึกษาที่ใชเวลาศึกษามากกวาที่หลักสูตรกําหนด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและเจ็บปวย  มีสิทธิ์ไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยม  โดยเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติกรณีพิเศษเปนรายๆ ไปกอน   และใหรวบรวมประเด็น
ดังกลาวเพื่อแกไขระเบียบในครั้งตอไป 
 

                  4.2  การปรับรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปของคณะทันตแพทยศาสตร 
  คณะทันตแพทยศาสตรเสนอปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ    พจิารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดังนี ้
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 1.  ปรับรายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    ทําใหจํานวนหนวยกิตลดลง  จากเดมิ  16  
หนวยกติ  เหลือ 13 หนวยกิต    โดยปดรายวชิา  ปรับปรุงรายวิชา  เปดรายวชิา ยกเลิกรายวชิา และเพิ่มรายวิชา  
                              -  ปดรายวิชา 650-351 ทักษะการคิด 2 จํานวน 1(1-0-2) หนวยกติ ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา  
2554     
                              -  ปรับปรุงรายวิชา 650-451 ทักษะการคิด 3 จํานวน 1(1-0-2) หนวยกติ เปน “650-451 ทักษะการคิด 2 
จํานวน  1(1-0-2) หนวยกิต”       
                              - ปดรายวิชา 698-191  ธรรมชาติของมนษุย   จํานวน  1(1-0-2) หนวยกติ และเปดรายวิชา  698-191  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  จํานวน  1(0-0-3) หนวยกติ  ใหเรียนแทน  ตั้งแตภาคการศกึษาที่  1  ปการศกึษา 2553 
                              -  ยกเลิกรายวิชา 895-104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม จํานวน 3(3-0-2) หนวยกิต ตั้งแตภาคการศึกษาที ่
2/2552 
                             - เพิ่มรายวิชา  895-xxx  พลศึกษา จํานวน 1(x-y-z) หนวยกิต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2552 
 2. ปรับรายวชิาในกลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  ทําใหจาํนวนหนวยกิตเพิม่ขึ้นจากเดิม 19  
หนวยกติ   เปน  22  หนวยกติ   โดยปรบัรายวชิา  และเพิม่รายวิชา    
                               -  ปรับรายวิชา 322-107 คณิตศาสตรสําหรับแพทยและทนัตแพทย   จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต   เปน
รายวิชา  322-103  คณติศาสตรทั่วไป  1   จํานวน  3(3-0-6) หนวยกติ      ตามการปรับปรงุรายวชิาของคณะวทิยาศาสตร 
        -  เพิ่มรายวชิา  340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต    
 

                              มติท่ีประชมุ    เห็นชอบการปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขางตน   และใหเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอไป 
 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ 
         มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดกิจกรรม “English  Day”  เพื่อสรางแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเรยีนภาษา 
อังกฤษและพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยมีนโยบายใหมีการจัดกจิกรรมตอเนื่อง  เชน การแขงขัน
ตอบปญหาภาษาอังกฤษ  การโตวาทีภาษาอังกฤษ  ฯลฯ  ระหวางคณะ/วิทยาเขตกอนวนั “English Day”   และ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชมุครั้งที่  4/2552  เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2552  เสนอแนะให
จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ  การโตวาทภีาษาอังกฤษ  ฯลฯ  ระหวางคณะ/วิทยาเขต  โดยขอความ
รวมมือจากชมรมภาษาอังกฤษรวมดําเนินงาน  และขอความรวมมือชมรมวาทศิลปในการแบงสายการแขงขัน
ระหวางคณะ/วิทยาเขต  ฯลฯ  โดยใหคณะศิลปศาสตรเปนพี่เล้ียง    คณะศิลปศาสตรจึงเสนอโครงการ 6 โครงการ 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาแขตหาดใหญ พิจารณา โครงการพัฒนาความเขมแข็งดานทกัษะภาษาอังกฤษ   
รายละเอียดโครงการ  ลักษณะกิจกรรมทีจ่ัด  วัถตุประสงคของแตละโครงการ  และระยะเวลาดําเนินการ  ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                         1. โครงการภาษาอังกฤษงายนิดเดียว (English On Stage)   จัดเดือนพฤษภาคม                           
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         2.  โครงการภาษาอังกฤษเทีย่วไปคยุไป  (English On The Go)  จัด 3 ชวง คือ ชวงที่ 1  เดือนมถุินายน   
ชวงที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  และชวงที่  3  เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 
           3.  โครงการวันภาษาองักฤษ (English Day)  กิจกรรมฐานภาษาองักฤษ   จัดเดือนสิงหาคม 
         4. โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมภาษาอังกฤษในสัปดาห ม.อ. วิชาการ (English in PSU Open 
Week)   จัดในสัปดาห ม.อ.วชิาการ 
         5. โครงการเทศกาลเลานิทานภาษาอังกฤษ (Once upon a time…)  จดัวนัที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 
         6. โครงการแขงขัน Debate  จัดเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2552  (สัปดาหละ 3 วนั วนัละ 2 
ช่ัวโมง) 
                         นอกจากนี้ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ไดเลาถึงการจัดกิจกรรมของคณะที่จดัใหแก
นักศึกษาของคณะ เชน ซ้ือรายการ English Breakfast ฉายใหนักศึกษาดูที่โรงอาหารของคณะ    และในป 2553  จะ
จัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงและภาพยนตรดวย    
 
                            มติท่ีประชมุ    เห็นชอบในหลักการการจัดโครงการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  โดย
กิจกรรมดังกลาวขอใหเปนกิจกรรมของทุกคณะ   และมีความเห็น/ขอเสนอแนะในการจัดโครงการฯ ดังนี้   
          1.  ควรมีการนําโปรแกรม ELLIS  มาใชในการพฒันาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  โดยมอบ
ใหผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู  หารูปแบบการแขงขัน โดยแบงตามระดบัความรูดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ซ่ึงอาจใชคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบเขามหาวิทยาลัย  การไดรับการยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
มาเปนเครื่องมือในการแบงระดับ และใหนักศึกษาแตละระดับมาแขงขันกันในระดบัของตนเอง   เปรียบเทียบ
คะแนน  และจัดอันดับในแตละระดับ     เพื่อคัดนักศกึษา/คณะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ   เชน  โตวาที    ตอบปญหา  
เลานิทาน 
                          2.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่เสนอ 
                              1) โครงการที่ 5 โครงการเทศกาลเลานิทานภาษาอังกฤษ (Once upon a time…)   ควรดําเนินการ
อยางเปนระบบ เชน  จัดหาวิทยากรเพื่อเปนผูอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการเลานิทาน  คัดเลือกตัวแทนนักศกึษา
ของคณะที่มีทกัษะทีจ่ะพัฒนาตอไปไดเขารับการอบรม   นอกจากนี้ ควรมีการจัดทําสื่อ on line เพื่อใหความรูและ
สาธิตเกี่ยวกับการเลานิทาน   และจัดการประกวดการเลานิทานอยางเปนระบบ 
                              2) โครงการที่ 6 โครงการแขงขัน Debate   เหน็ชอบในหลักการ  และขอใหแตละคณะหากลไกที่
จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถมาเปนผูโตวาที  ซ่ึงการดําเนนิการดังกลาวอาจใชเวลาพอสมควร  และอาจ
ดําเนินการไมทันในปนี้  
                           3.  เห็นควรเพิ่มโครงการเรียนศัพทจากภาพยนตรและเพลง  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตรจัด
ใหแกนักศึกษาของคณะและเปนกิจกรรมที่ดีควรขยายผลไปยังคณะอื่นดวย   ในการจัดกจิกรรมอาจจัดโดยคณะ
เดียวหรือจับคูกันจัดกับคณะอื่น  และประชาสัมพันธใหนักศึกษาคณะตาง ๆ เขารวม  และขอความอนุเคราะหคณะ
ศิลปศาสตรสนับสนุนวิทยากรใหแกคณะตาง ๆ ที่จัด 
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    5.2  การแลกเปลี่ยนเรยีนรูอาจารยผูสอนรายวิชาศกึษาทั่วไป 
        คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต เสนอใหมหาวิทยาลัยจัดแลกเปลีย่นเรียนรูอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะรายวชิาภูมิปญญาในการดําเนนิชวีิตและรายวิชาสุขภาวะกายและจิต เพื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิด ส่ือการเรียนรู และวิธีการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยผูรับผิดชอบ  
วิชาศึกษาทัว่ไปในวิทยาเขตตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหอาจารยผูสอนทุกคนสามารถเขาถึงได      ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูในรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ฝาย-
วิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณาแนวทางการดําเนินการดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุดังนี ้
    1. พิจารณา ราง  โครงการ  “แลกเปลี่ยนเรยีนรู  : การจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาวะกายและ
จิต  (Healthy Body and Mind)”   
                 2. ขอความอนุเคราะหคณะศิลปศาสตรเปนหลักในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรายวิชาภูม-ิ
ปญญาในการดําเนินชวีิต เนื่องจากคณะศิลปศาสตรเปดสอนรายวิชานี้และมคีวามเชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนคาใชจาย  
 

  มติท่ีประชมุ    มีมติดังนี ้
  1.  เห็นชอบราง โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู: การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาวะกายและจติ  
(Healthy Body and Mind)”   ตามที่เสนอโดยมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเปนหลักในการดําเนินการ 
                           2.   เหน็ชอบใหคณะศิลปศาสตรเปนหลักในการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรายวิชาภูมิปญญาใน- 
การดําเนินชวีติ 
 

  5.3  ทุนสงเสริมการผลิตตํารา ประจําปงบประมาณ 2553 
  มหาวิทยาลัยมนีโยบายสงเสริมการผลิตตําราที่ผลิตโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการใหทุน
สนับสนุน ปละประมาณ 20-30 ทุน  มูลคาทุน 5,000-25,000 บาท     ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะประกาศสนับสนุนทุนเปน 
ป ๆ ไป   และพิจารณาจดัสรรทุนปละ 2 คร้ัง  โดยคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนสนับสนุนการผลิตตํารา            
ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อทราบและพิจารณาหาแนวทางกระตุน สงเสริม 
สนับสนนุใหบุคลากรในคณะ  ผลิตตําราและขอรับทนุสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

                             มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติดังนี ้
                             1. ขอเชญิชวนใหทกุวทิยาเขตสงเสริมใหมีการขอทุนสงเสริมการผลิตตํารา  
                             2.  ขอความรวมมือคณะนาํเรื่องทนุสงเสริมการผลติตํารา      ไปพจิารณาในที่ประชุมของคณะเพื่อหา
กลไกในการขบัเคลื่อน   
                              3.  ใหฝายวชิาการสรุปขอมูลทุนสงเสริมการผลิตตาํราทั้งหมดทีไ่ดใหไปแลว    เพือ่ใหเหน็ภาพรวม  
และเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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    5.4  ผลการดําเนินการประกันคณุภาพขององคประกอบที่ 2     การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต 
ในการจดัทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา  2551 
                               ฝายวิชาการไดรายงานผลการดําเนินการประกันคณุภาพในการจัดทาํรายงานประจาํปการประเมิน 
คุณภาพ ปการศึกษา 2551 ที่รับผิดชอบโดยฝายวิชาการ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบรหิารหลักสตูร, ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ , ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   ซ่ึงบุคคล   องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม,  
ตัวบงชี้ 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน,  ตัวบงชี้  2.13 
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  ตัวบงชี ้ 2.14 ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู, ตัวบงชี้ 2.17 การวดัและประเมนิผลการเรียนรูของนักศึกษา และ
ตัวบงชี้ 2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
(ไมประเมนิ แตรายงานผลการดําเนินงาน)     จากผลการรายงานแตละตัวบงชี้ของคณะปรากฏวา   ในแตละตัวบงชี ้
ยังดําเนนิการไดไมเขาเกณฑการประเมินทกุขอ ฝายวชิาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ 
พิจารณาแนวทางในการดําเนินการ เพื่อใหสามารถดําเนินการในแตละตัวบงชี้ไดเขาเกณฑการประเมินคุณภาพทุกตัว 
ตอไป   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

                               มติท่ีประชมุ  ขอใหกรรมการของแตละคณะไปศกึษาขอมูลดังกลาวเปนการลวงหนา และนํามา
พิจารณาในการประชมุครั้งตอไป   
    

   5.5   การประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
               เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  6.1  การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาระบบ  online    
 ที่ประชุมรับทราบ การประเมินการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษาระบบ online ตามที่คณะศิลปศาสตร  
ไดเสนอขอคิดเห็นใหมีการปรับปรุงโปรแกรมประเมินผลการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  ดังนี ้
 1.  เพื่อใหนักศึกษาประเมินผลการเรยีนการสอนโดยไมตองกังวลถึงผลกระทบทีอ่าจจะมีตอผูประเมนิ 
จึงขอใหเพิ่มขอความในหนาเว็บ ดังนี้ “ในการประเมินผลการเรียนการสอน ขอใหนักศึกษาประเมินตามจริง เพื่อ
คณะจะไดนําผลการประเมินและขอคิดเหน็ของนักศึกษาไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยขอใหมัน่ใจไดวาผูสอน
จะไมทราบวานักศึกษาคนใดเปนผูประเมนิหรือเขียนขอคิดเห็น และไมสามารถทราบผลการประเมินจนกระทั่งการ
สงเกรดเสร็จสิ้น ดังนั้น การประเมินและขอคิดเหน็ของนักศึกษาจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผลการเรียนของ
นักศึกษา” 
 



 8 

 
 2.  เนื่องจากมีอาจารยบางทานลาออกไปแลวแตในหนารายงานยังแสดงชื่อใหเลือกดูผลการประเมิน
ในทุกภาคการศึกษา จึงขอเสนอใหมีตวัเลือกสําหรับผูดูแลระดับคณะเลือกแสดงหรอืไมแสดงชื่ออาจารยแตละทาน
ในหนารายงาน 
 3.  นอกจากรายงานจํานวนนักศึกษาที่เขาไปประเมินแยกตามตอนที่สอนซึ่งมีอยูแลว ขอเสนอใหมี
รายงานจํานวนนักศึกษาที่เขาประเมินแยกตามรายวิชาดวย 

                        และประธานขอใหฝายวิชาการนําขอเสนอขางตนไปดําเนินการและประสานกับคณะตาง ๆ เพื่อให
เปนระบบ เพือ่ใหมั่นใจไดวาโปรงใส   
  

  6.2  การบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกบัการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ที่ประชุมรับทราบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในการ
บรรจุความรูเร่ืองกฏหมาย พันธกรณี พิธีสาร และขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคามนุษยไวในหลักสูตรการ
เรียนการสอน/การฝกอบรมในคณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
คณะที่เกี่ยวของกับสังคม  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  โดยใหบรรจุไวในสาขาที่เกี่ยวของ หรือสัมพันธกับเรื่องการคามนุษยและ/หรือในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปตามความเหมาะสม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอใหคณะ
ที่เปดสอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับเรื่องขางตนสอดแทรกเนื้อหาดังกลาวในการจัดการเรียนการสอน 
 

 6.3  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552                           
 ที่ประชุมรับทราบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวทางการจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 เพื่อ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐาน และคุณภาพ
การจัดการศกึษาสอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและดานวิชาชีพ โดยประกาศดังกลาว ไดรับการลงนาม
จากกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2552 และไดประกาศในกจิจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทัว่ไป 
เลม 126  ตอนพิเศษ 86 ง  วนัที่ 19 มิถุนายน 2552   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                   6.4  รายงานการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน 
        ที่ประชุมรับทราบ รายงานการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพทุธฉือจี้  ประเทศไตหวนั โดยคณะผูไปศึกษา
ดูงานซึ่งประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลยัและผูบริหารที่ดูแลงานดานวิชาการของคณะ    ในระหวางวนัที่  6-10 
กรกฎาคม  2552   ไดจัดทํารายงานการศกึษาดูงานดังกลาว   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ซ่ึงการไปศึกษาดูงานดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการ  “ถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง”         
 

                   6.5  ขอความรวมมือการผลักดันหลักสูตรการเรียนทางไกล (e-learning) "ทรัพยสินทางปญญาพื้นฐาน 
(DL-101)" ภาษาไทย 
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      ที่ประชุมรับทราบ        การขอความรวมมือการผลักดันหลักสูตรการเรียนทางไกล   (e-learning) 
"ทรัพยสินทางปญญาพื้นฐาน  (DL-101)"   ภาษาไทย      ซ่ึงกรมทรัพยสินทางปญญารวมกับองคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก  (World Intellectual Property Organization-WIPO)    ไดแปลหลักสูตรการเรียนรูทางไกล (e-learning)  
 “ทรัพยสินทางปญญาพื้นฐาน (DL-101)”    จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย    และเปดใหผูสนใจเรยีนผานเว็บไซต
ศูนยฝกอบรมทรัพยสินทางปญญา (http://iptraining.moc.go.th)   โดยไมคิดคาบริการ  ทั้งนี้ หลักสูตร DL-101 จะ
เปดใหลงทะเบียนระหวางวนัที่ 14  กนัยายน - 25  ตุลาคม 2552        และจะมีการเรียนและการทดสอบประเมนิผล
ระหวางวันที ่9 พฤศจิกายน -  20  ธันวาคม  2552    โดยผูเรียนจะตองสมัครเปนสมาชิกของศูนยฝกอบรมทรัพยสิน-
ปญญากอน  และทําการลงทะเบยีนเพื่อเรียนหลักสูตรดงักลาว  และเมื่อสอบผานการประเมินผลการเรียนแลว    ผูเรียน 
จะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา และ WIPO ดวย และประธานขอใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หารือกับคณะนิติศาสตรเกี่ยวกับการเปดสอนรายวิชาทรพัยสินทางปญญาเปนวิชาเลือกเสรี 
 

                   6.6  การสํารวจขอมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
        ที่ประชุมรับทราบ    สรุปผลการสํารวจขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ    ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือจากทุกคณะ/วิทยาเขต     แจงขอมูลรายวิชาที่คณะจัดการเรียนการสอนเปนภาษา- 
อังกฤษทั้งรายวิชาหรือบางหวัขอในภาคการศึกษาที่  1/252     และภาคการศึกษาที่   2/2552      ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอความรวมมือคณะในการชวยกันขับเคลื่อนอยางจริงจังตอไป 

 

                    6.7  การเชิญบุคคลมาเปนอาจารยพิเศษ 
       ที่ประชุมรับทราบขอมูลจากศิษยเกาวา ในการจดัการเรียนการสอนบางรายวิชามกีารแกไขเกรด
และเชิญอาจารยที่มีประวัตดิางพรอยมาเปนอาจารยพิเศษ เพื่อระมัดระวังไมใหเกิดเหตกุารณดังกลาวอีกซึ่งอาจ
กระทบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงแจงขอมูลดังกลาวเพื่อที่ประชุมรับทราบขอมูลและพิจารณาการเชิญบุคคลมา
เปนอาจารยพเิศษอยางรอบคอบ      
   

                    6.8  รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาองักฤษ คณะ
วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
         ประชุมรับทราบ คณะศกึษาศาสตรไดจดัทําชุดโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาและพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา โดยใชเวลาในการดําเนินการ
ระหวางเดือนกันยายน 2549- เดือนตุลาคม 2552 ตามนโยบายเกี่ยวกับการแกปญหานักศกึษาเรยีนออน โดยเฉพาะ
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ซ่ึงมีนักศึกษาไดเกรด D+, D และ E จํานวนสูงมาก 
และนักศกึษาที่ตกออกเนื่องจากผลการเรียนคอนขางสูง ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                    6.9  ขอมูลการจัดทําหลักสูตรรวมของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
         ที่ประชุมรับทราบ ขอมูลการจัดทําหลักสูตรรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสถาบันอุดม- 
ศึกษาตางประเทศ  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดรวบรวมขอมูลการจัดทําหลักสูตรรวมของสถาบัน  
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อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ โดยไดจัดพมิพเปนรูปเลม ช่ือหนังสือ “Collaborative Degree Programmes 
between Thai and Foreign Higher Education Institutions”     และสามารถดานโหลดหนังสือดังกลาวไดจากเว็บไซต 
www.inter.mua.go.th   หวัขอ   “Publications”  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ทั้งนี้   สํานักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะดําเนนิการสํารวจขอมูลการจัดทาํหลักสตูรรวมของสถาบันอดุมศกึษากับสถาบนัอุดม-  
ศึกษาตางประเทศในปถัดไป เพื่อประชาสัมพันธขอมูลไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งในและตางประเทศ    
  
  6.10   ขอมูลโครงการที่นักศกึษาดําเนินการและผลการประกวดโครงการที่ดําเนินการในรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร       
               ที่ประชุมรับทราบ ขอมูลโครงการที่นักศึกษาดําเนนิการและผลการประกวดโครงการที่ดําเนินการ 
ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร    ซ่ึงมีคณะเสนอโครงการเขาประกวด จํานวน 7 โครงการ  และมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาทีด่ําเนนิการในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-
Curricular Activities) ไดพิจารณาเมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2552 พิจารณาแลวเห็นชอบใหทุกโครงการที่เสนอไดรับ
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จํานวน 4 โครงการ  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
                           รางวัลชนะเลิศ   มี  3 โครงการ   
                            - โครงการ “ธารน้ําใจ...สูเย็นศิระ”    คณะพยาบาลศาสตร 
      -  โครงการ “ถุงกระดาษ” คุณคาจากกระดาษเคลือบมัน    คณะวิทยาศาสตร 
                            -  โครงการ “หองน้ํานาใช  ดวยน้ําหมกัชีวภาพ”    คณะวิทยาศาสตร 
                            รางวัลชมเชย   มี  4  โครงการ 
     -โครงการ “เก็บรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาส (วดักลาง) ในรูปสื่อมัลติมีเดีย”  คณะวศิว- 
กรรมศาสตร        
      - โครงการ  “รณรงคการใชถุงยางอนามยั”    คณะวิทยาศาสตร     
      - โครงการ “มือสะอาด  มอสดใส ใสใจสุขภาพ”  วิทยาเขตตรัง 
       - โครงการ “ไออุนนี้พี่ใหนอง”    คณะวิทยาการจัดการ 

              และเพื่อใหรับทราบขอมูลรวมกัน   จึงเหน็ควรใหสงขอมูลโครงการฯ  ใหคณะ/วิทยาเขต     และ 
ขอใหฝายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อใหคณะเตรยีมการสงโครงการเขาประกวด     รวมทั้งใหขอขอมูลโครงการที่
นักศกึษาดําเนนิการในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2553   ดวย 
 

   6.11 การปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของคณะ   
                           ที่ประชุมรับทราบ คณะตาง ๆ ไดแจงการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ดังรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
   1. คณะการแพทยแผนไทยแจงการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยยายรายวิชา 170-480 โครงงานพเิศษทางดานการแพทยแผนไทย 
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จํานวน 2 หนวยกิต จากเดิมเรียนภาคการศกึษาที่ 1 ปที่ 4 เปนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปที่  4  ทําใหรายวิชา 170-480  
โครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทย  ซ่ึงเรียนในภาคการศึกษาที่  2   ปที่  4    จํานวน  4   หนวยกิต    เพิ่มเปน  
6  หนวยกิต  ตัง้แตภาคการศกึษาที่  1  ปการศึกษา  2552   เปนตนไป     
   2. คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยปรับแผนการศึกษาปที่ 3  และปที่  4  จากเดิม ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษา  เปนให
ลงทะเบียนเรียนเปนระบบชัน้ป   ตั้งแตปการศึกษา  2553  เปนตนไป 
      3. คณะวิทยาศาสตรเสนอขอปรับแผนการศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  โดยยายรายวิชา  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 1(0-0-3) หนวยกิต จากเดมิ
เรียนภาคการศกึษาที่ 2  ปที่ 3 เปนเรียนในภาคการศึกษาที่  2   ปที่ 2 ตั้งแตภาคการศึกษาที ่ 2  ปการศึกษา  2552  
เปนตนไป 
 

   6.12   ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศกึษา 2552    
             ที่ประชุมรับทราบ  ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา  2552 ซ่ึงกอง
ทะเบียนและประมวลผลไดสรุปจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจําแนกตามวิทยาเขต  
เพศ   ภูมิลําเนาตามภูมภิาคและตามภูมิลําเนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตกับ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา (นาทวี  สะบา
ยอย เทพา จะนะ)   และศาสนา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
    

   6.13   สรุปเงินบริจาคทุน "ถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจทีห่นึ่ง"   

             ที่ประชมุรับทราบ การจัดกจิกรรมภายใตโครงการ “ถือประโยชนเพือ่นมนษุยเปนกจิที่หนึ่ง” ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดจัดมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552  และผูรับผิดชอบไดสรุปยอดเงินบรจิาคจนถึงวนัที ่ 6 ตุลาคม 2552  
จํานวนทั้งสิ้น 72,266 บาท (เจ็ดหมื่นสองพนัสองรอยหกสิบหกบาทถวน)  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
   

  6.14   นักศึกษากับจิตวิญญาณ "ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง" 
      ที่ประชุมรับทราบ ขอมูลการทําความดีของนางสาวสมจิตร อินมโน บัณฑิตจากคณะวิทยาการจดัการ  
และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษยและสังคม  คณะศลิปศาสตร ที่ใหการชวยเหลือและจัดการเรือ่ง
ตาง ๆ ใหผูสูงวัยจากจังหวดันราธิวาสดวยความเต็มใจไดสรางความซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงการปฏิบัติตอผูอ่ืน
ของนางสาวสมจิตร อินมโน   ไดสะทอนภาพการมีจติวญิญาณ  “ถือประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกจิทีห่นึ่ง”   ของ
บัณฑติ มอ.  ไดเปนอยางดี และสมควรเชดิชูใหเปนตวัอยางของนกัศกึษาอืน่ตอไป   รายละเอยีดจดหมายแสดงความ
ช่ืนชมดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 
  6.15 โครงการประชุมเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา" 
   ที่ประชุมรับทราบ การจัดประชุมเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : นโยบายการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา”  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจดัในวันจันทรที่ 19 ตลุาคม 2552  ณ  หองทานตะวัน โรงแรมหาดใหญพาราไดส  






