
                 วาระท่ี  2.2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ 
คร้ังท่ี  12/2552 

และการประชุมรวมทุกวิทยาเขต 
วันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 215 สํานักงานอธิการบดี   

       
 

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 
     อาจารยเอมอร  แซจิว   (แทน)        
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     อาจารยมัลลิกา อุณหวิวรรธน (แทน) 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

9. รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม    
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ธนาวฒุิ 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
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13.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล        
14. รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
      นางสิริกาญจน  ไชยพูน (แทน) 
15. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ (แทน) 
16. รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา          กรรมการ  
       ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต    
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
        รองศาสตราจารยปราณ ี ทองคํา   
18.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย   
19.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
       อาจารยสุดารัตน  ศรีรักษ (แทน) 
20. รองคณบดฝีายวชิาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
21.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
22.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
 

ผูมาประชุมไมได  
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
2. ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
3. รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพ     
     รองศาสตราจารยนวลจิรา  ภัทรรังรอง 
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2.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
     รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
3. นางนิศารัตน  อัยรักษ                                ผูช้ีแจงเรื่อง การเพิ่มรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารยศรีวกิาญจน กุลยานนท                 ผูช้ีแจงเรื่องโครงการรับสมัครเขาเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                                                               สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)ประจาํปการศึกษา 2553 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธพิร ภัทรชยากุล    ผูช้ีแจงหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร   
       (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....  และหลักสูตรเภสัช- 
6. ดร.อุษณยี  วนรรฑมณ ี   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร  
                                                                                  6 ป)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....  คณะเภสัชศาสตร   
7. นายสุธน    ไชยสุวรรณ ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
8.  นางสาวจิราภรณ   นวลวฒันา งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  กองบรกิารการศึกษา 
 
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตาน ี
ผูเขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษฯ และรับทราบการจัดงานวนัเชิดชคูรูสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 
2553  
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  วิทยาเขตปตตาน ี    ประธานกรรมการ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา   กาลเนาวกุล 
2. รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
     อาจารยณชพงศ   จันจฬุา  (แทน) 
3. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      กรรมการ 
     อาจารยเล็ก   แซจิว 
4. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ คณะวิทยาการสื่อสาร     กรรมการ 
     อาจารยจารยีา   อรรถอนุชิต  
5. รองคณบดฝีายวิชาการ วจิัย และงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 
     อาจารยนุชนาฏ   ใจกลา 
6. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ คณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
     นายลุกมาน   มะยิ (แทน) 
7. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา      กรรมการ 
     อาจารยมูหมัมัดรอฟลี   แวหามะ 
8. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ คณะรัฐศาสตร      กรรมการ 
     นางสาวสุธิกา   วาระหัส  (แทน) 
9. รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ        กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิตา   นิจจรัลกุล 
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10. หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย       กรรมการ 
       นางพิศมัย เพียรเจริญ 
11. นางสาวปริศนา ชัยดวง งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวซาฟนี ลาเตะ งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย             ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.               
  ประธานกลาวเปดการประชมุ และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

การบรรยายพเิศษเรื่อง  การดําเนินการประกันคุณภาพขององคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ  
                                      ท่ีรับผิดชอบโดยฝายวิชาการ    โดย  ผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยไดเชิญรองศาสตราจารยนวลจิรา ภัทรรังรอง ผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพ มาบรรยาย
พิเศษ เร่ือง การดําเนินการประกันคณุภาพขององคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ที่รับผิดชอบ
โดยฝายวิชาการ โดยมีเนื้อหาในการบรรยาย ดังนี้ การบรหิารกิจการวิชาการ (Academic Affair) คอื การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนมคีวามรูในวิชาชีพตามหลักสตูรที่กําหนด การเรียนการสอนในปจจุบันใชหลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกบัการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคณุภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารการจดัการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกีย่วของทั้งองคกรภายใน และภายนอก
สถาบัน นอกจากนีย้ังตองวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศกึษามลัีกษณะที่พึง
ประสงค สําเร็จการศึกษาทีม่ีคุณภาพ เปนผูเรืองปญญา มีความสมารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ทํางานรวมกบัผูอ่ืน   มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนกัวิชาชีพช้ันสูง    มีทักษะวิจยัในฐานะนักวิชาการ 
ช้ันสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งหมด 26 
ตัวบงชี้  ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร   ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั    ตัวบงชี้ที่ 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม   ตวับงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ปฏิบัติงานจริง)  ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (ทั้งหมด)      ตัวบงชี้ที่ 2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย     ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน      ตัวบงชี้ที ่2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป   ตวับงชี้ที ่ 2.10  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ     ตัวบงชี้ที่ 2.11  ระดับความ
พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   ตัวบงชี้ที่ 1.12  รอยละของนักศกึษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมา   ที่ไดรับประกาศเกยีรติคุณ   ยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ    คณุธรรม   จริยธรรม   
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กีฬา  สุขภาพ   ศิลปะ และวัฒนธรรม  ดานสิ่งแวดลอม   และอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  ตัวบงชี้ที่  2.13   รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด    ตัวบงชี้ที่  2.14  ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู    ตัวบงชีท้ี่  2.15  รอยละ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   ตัวบงชี้ที ่ 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงาน
วิชาการของนกัศึกษาทีไ่ดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ     ตวับงชี้ที ่ 2.17  การวดัและประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา    ตวับงชี้ที่  2.18  รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในหลักสูตร  ตัวบงชี้ที่ 2.19  รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวทิยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย- 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตัวบงชี้ที่ 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานพินธปริญญาโททั้งหมด ตัวบงชี้ที ่ 2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด ตัวบงชี้ที ่ 2.22 รอยละของบทความจากวทิยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพมิพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด ตัวบงชี้ที่ 2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด ตัวบงชี้ที่ 2.24 รอยละของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา Research Programs  ตอจํานวนนักศึกษาบณัฑิต- 
ศึกษาทั้งหมด  ตัวบงชี้ที ่2.25 จํานวนนกัศกึษาระดับปริญญาเอก  และตัวบงชี้ที ่2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวชิาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด   
   การประเมินผลการดําเนินการตามตัวบงชีด้ังกลาวประเมินตามเกณฑของแตละตัวช้ี  ซ่ึงหากคณะไม
สามารถดําเนินการไดครบตามเกณฑ ก็จะทําใหผลการประเมินในขอนัน้ ๆ ในภาพรวมของมหาวทิยาลัยไมบรรลุ
ตามเกณฑดวย  โดยการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันในปการศึกษา  2551  พบวา  องคประกอบที่  2  มีผล
การประเมินอยูในระดับพอใช  และผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ.  มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดี  โดยคณะกรรมการประเมินไดเสนอจุดแข็ง  จดุที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ  และสิ่งที่ควรพัฒนาเรงดวนเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ  ดังนี้  
 จุดแข็ง 
 - มีระบบและกลไกในการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรที่ครอบคลุมตามกระบวนการพัฒนาหลักสตูรให
ไดมาตรฐาน คํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรและองคกรภายนอก 
 - มีการกําหนดใหทกุหลักสตูรมีรายวิชาฝกงาน / ฝกภาคสนามซึ่งสงเสริมใหนักศกึษามีประสบการณใน
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มคีวามพรอมกบัการทํางานในอนาคต 
 - มีระบบและกลไกในการสงเสริมการทําวทิยานิพนธของนักศึกษา โดยการใหทุนสนับสนุนการวจิัยและ
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ทําใหมีบทความวทิยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรในสัดสวนที่สูงมาก 
 - นักศึกษาและศิษยเกามีความภาคภูมใิจในสถาบัน มีความเชื่อมั่นในคณุภาพและมาตรฐานของหลักสูตร 
อาจารยและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ  
 - ในองคประกอบที่ 2 มีตัวช้ีวดัรวม 26 ตัว ตัวช้ีวัดทีย่ังไมบรรลุเปาหมาย 14 ตัว โดยเปนตวัช้ีวัดของ 
สกอ./ สมศ. 10 ตัว ถือเปนความทาทายของมหาวิทยาลัยในการกําหนดยุทธศาสตรที่จะผลักดันใหบรรลุเปาหมาย 
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ทั้งในดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณุวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการจัดการเรียนการสอน
ซ่ึงเปนหัวใจสาํคัญในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยไดริเร่ิมแนวทางในการวิจัยและประเมินผลการจัดการหลักสูตรแตละหลักสูตรไวแลว 
(ตั้งแตป 2548) ควรนํามาดําเนินการอยางเปนระบบและนําไปสูการรายงานผลเชิงวิเคราะหผลการดําเนินงานใน
ระดับหลักสูตรไดในอนาคต  และเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) 
 - การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการดําเนินการในคณะวิทยาเขตตาง ๆ อยูบาง แตยัง
ไมปรากฏภาพรวมเชิงระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยทีจ่ะผลักดันใหทุกหลักสูตรดาํเนินการอยางจริงจัง    ควรมี 
การกําหนดกลไกการสงเสริมและผลักดันใหมีการจดัการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
โดยเชื่อมโยงนโยบายและวธีิปฏิบัติถึงระดับอาจารยรายบุคคล และควรสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูจากคณะ
ที่มีแนวปฏิบัตทิี่ดีดานการนํานวัตกรรมมาใชในการเรยีนการสอน  
 - หองสมุด ควรเพิ่มบทบาทการสนับสนุนเชิงรุกโดยรวมมือกับคณาจารยในคณะตาง ๆ เพื่อสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัใหมากขึ้น 
 - ควรมีการสื่อสารทําความเขาใจกับนกัศึกษาเกีย่วกับการประเมินผลการสอนของอาจารย     โดยเฉพาะ
ดานการนําผลที่จะเกดิจากการประเมินไปใชเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนดานตาง ๆ 
 - การเปดหลักสูตรใหม  และการเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว  ควรมีการวิเคราะห
ผลกระทบตอคณะวชิาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาศกึษาทัว่ไปในดานภาระ
งานและงานวจิัยของคณะนัน้ ๆ 
 - ควรใหความสําคัญกับระบบปรับพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ใหม  และมีความจริงจังในการนําไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 ส่ิงที่ควรพัฒนาเรงดวนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
 - ควรวิเคราะหภาระงานสอนและภารกิจหลักในแตละวิทยาเขตเพื่อคนหาประเด็นอปุสรรคตอการมุงสู
การเปนมหาวทิยาลัยวจิัย  และนําไปสูการกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยัของมหาวิทยาลัย 
 - ควรสงเสริมและกระตุนใหเกิดบรรยากาศในการวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  เชน  การเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีช่ือเสียงดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาใหการบรรยาย 
 - ควรสงเสริมใหมีตําแหนง post doctoral จากในประเทศและตางประเทศ เพื่อชวยสรางบรรยากาศการ
วิจัยและผลงานวิจยั 
 - ควรดาํเนินการประเมินผลการจัดการหลักสูตรตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแลว  และรายงานผล
เชิงวิเคราะห เพื่อสรางความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา (TQF) 
 จากนั้น  ที่ประชุมไดอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลการดําเนนิการองคประกอบที่  2  การเรียน
การสอนและคุณภาพบณัฑติ  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ  โดยใหจัดทาํ template การรายงานผลเพื่อ
เปนเครื่องมือสําหรับคณะในการกํากับ ตดิตาม และรายงานการดําเนนิการของแตละตัวบงชีว้า  ขณะนีด้าํเนนิการ
ตามเกณฑมาตรฐานในขอ/ระดับใด  เพื่อตดิตามผลการดําเนินการเปนระยะและปรับปรุงการดําเนนิการใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานตอไป 
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การจัดงานวนัเชิดชูครูสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2553  
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการจัดงานวันเชดิชูครูสงขลานครินทรไดประชุมหารือเมื่อ
วันที่  4   พฤศจิกายน  2552      และกําหนดจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร ป  2553    ในวันที่  15  มกราคม  2553  
ณ    ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ป    โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 1. การมอบเกยีรติบัตรใหแกอาจารยปจจุบนัและอาจารยที่เกษยีณอายุราชการแลว ดังนี้ 
 1.1  อาจารยปจจุบันที่ไดรับการเสนอชื่อโดยนกัศึกษาในฐานะทีเ่ปนที่รัก ช่ืนชมและศรัทธา 
 1.2  อาจารยปจจุบันหรืออาจารยที่เกษียณอายุราชการแลว (เฉพาะอาจารยที่เกษียณอายุราชการในป 
2552) ที่ไดรับการเสนอชื่อโดยศิษยเกาในฐานะที่เปนที่รัก ช่ืนชม และศรัทธา 
 1.3  อาจารยทีค่ณะไดคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของคณะ ใน ป พ.ศ. 2552 
 1.4 อาจารยทีไ่ดรับรางวัลในฐานะอาจารยตัวอยาง อาจารยดีเดนดานการเรียนการสอนจากหนวยงาน
ภายนอก ในป พ.ศ. 2552 
 2. การประกวดการแตงกลอน หัวขอ “ครูในดวงใจ” และประกวดเพลง หัวขอ “คือครูสงขลานครินทร”
โดยกําหนดจดัการประกวดเปน 2 ระดับ คือ ระดับวิทยาเขตและระดบัมหาวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลยัขอความรวมมือ
จากทุกวิทยาเขตจัดการประกวดกลอน เพลง ในระดับวิทยาเขตและสงผลงานที่ไดรับการคัดเลือก ประเภทละไมเกิน 
3 ผลงาน ไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อประกวดในระดับมหาวทิยาลัยตอไป 
 3.  การยอวาท ีโดยผูแทนนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขต 

4.  การโตวาท ีโดยผูแทนนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขต (แบงเปน 2 ทีม) 
5. การแสดงบนเวที ประกอบดวย การขบัรองประสานเสียงโดยนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร, การแสดง

ระบําศรีสงขลานครินทร 
6. รับประทานอาหารรวมกัน   
 โดยการจัดงานครั้งนีม้หาวทิยาลัยไดเชิญคณาจารย บุคลากรและนกัศกึษาเขารวมงาน ประกอบดวย  ผูบริหาร

มหาวิทยาลัย/คณบดี/ผูบริหารคณะที่ดแูลงานดานวิชาการและดานกจิการนักศกึษา/หวัหนาภาควิชา/คณาจารย ผูสนใจ   
นักศึกษาคณะละ 8-10 คน และอาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร/อาจารยไดรับเกียรตบิัตรในปที่ผานมา 
  

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
    ไมมี 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  11/2552   เม่ือวันท่ี  4  
                 พฤศจิกายน 2552          
                 เสนอที่ประชุมพจิารณารับรองในการประชุมครั้งตอไป 
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วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป 
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  เร่ืองเสนอใหม 
                        4.1.1  การเปดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร 
                       คณะศิลปศาสตรเสนอขอเปดรายวิชา 891-231 ภาษาเยอรมัน 1 (German I) จํานวน 3(3-0-6) 
หนวยกิต   เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กลุมวิชาภาษา (เลือก)   และเปนวิชาเลือกเสรี    สําหรับหลักสูตรระดบั 
ปริญญาตรี ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป เพือ่คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  
พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
            

                                        มติท่ีประชุม     เห็นชอบการเปดรายวิชาดงักลาว    โดยขอใหแกไขรายละเอยีดในเอกสารกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป ดังนี้  
  1. ขอ 3.1 ขอใหเพิ่มคําวา “จัดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี” หลังขอความจัด
สอนใหนกัศึกษาในหลักสูตร 
  2. ขอ 9.2 วิธีการวัดและการประเมินผล หัวขอ Grading ขอใหตัดออก 
 

 4.1.2 การเพิ่มรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการเสนอเพิม่รายวิชา จํานวน 6 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชพี (เลือก)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 สําหรับนักศึกษารหัส 48, 49 และ 50 ตั้งแตภาคการศึกษาที ่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังนี ้
  1. รายวิชา 472-261 การจัดการการทองเที่ยว (Tourism Management) จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต 
  2. รายวิชา 472-342 การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) จํานวน  
3(3-0-6) หนวยกิต 
  3. รายวิชา 472-353 การเปนผูนํา (Leadership) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
  4. รายวิชา 472-372 การสรางธุรกิจใหม (New Venture Creation) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
  5. รายวิชา 472-381 การจัดการหวงโซอุปทานระดับโลก (Global Supply Chain Management) 
จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
  6. รายวิชา 472-441 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
จาํนวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเพิม่รายวิชาดังกลาว และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
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 4.1.3 โครงการรับสมัครเขาเรียนในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานา- 
ชาติ)  ประจําปการศึกษา  2553 
  คณะศิลปศาสตรเสนอโครงการรับสมัครเขาเรียนในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจนี (หลักสูตรนานาชาติ)  ประจําปการศกึษา 2553  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา   ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ       
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบโครงการดังกลาว ตามที่เสนอโดยมขีอเสนอแนะดงันี้ 
             1. ขอ 4.1 คุณสมบัติของผูสมัครที่มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาจีน HSK ไมต่ํากวาระดับ  3 
ขึ้นไป     ขอใหพิจารณาวาควรกําหนดระยะเวลาของผลการสอบดังกลาวหรือไม   หากพิจารณาแลวเห็นวามีความจาํเปน 
ก็ควรกําหนดระยะเวลาไวดวย 
  2. ขอ 6 วิธีการคัดเลือก ขอใหปรับการเขียนใหมและตัดแบบที่ 2 ออก และปรับขอ 7 เกณฑการ
คัดเลือกใหสอดคลองกัน 
  3. เกณฑการคดัเลือก ขอ 7.1 ใหตัดขอความ “เมื่อคณะศิลปศาสตรไดประกาศการคดัเลือกแลว
ผูสมัครหรือผูอ่ืนใดจะฟองรองหรือเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได” ออก  
  4. ขอใหพิจารณาตารางปฏิทินการดําเนนิการ เนื่องจากที่ระบุไวในโครงการอาจจะดําเนินการ 
ไมทัน 
  5. ขอ 10.2  แกไขขอความ “...เขารับการคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา...” เปน 
“เขารับการคัดเลือกผานสมาคมอธิการบดแีหงประเทศไทย (สอท.)” 

  อนึ่ง ขอใหปรึกษาผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศกึษากอนดาํเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
  

 4.1.4 หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร(หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
... คณะเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตรเสนอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
(หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกลาวและใหรับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป ดังนี ้
  1. ขอใหพิจารณาชื่อยอปริญญา  
  2. ขอ 5.2 ขอใหพิจารณาเรื่องภาษาที่ใช เนื่องจากหลกัสูตรระบุภาษาที่ใชเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
  3. ขอใหตรวจสอบและปรบัการเขยีนจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชา ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ 
การเขียนจํานวนหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 
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  4. หนา 56 ขอใหระบุปทีจ่ะดําเนินการตามตัวบงชี้ในตารางตัวบงชี้การดําเนินการดวย  
  5. หนา 2 ขอ 6 สถานภาพหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบหลักสูตร  
                      - ขอใหแกไขขอความเปน “  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549”   
  6. หนา 8 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
                      - ปรับขอความ “1) นักศึกษาที่เขาศกึษาโดยระบบการคัดเลือกของสาํนกังานคณะกรรมการ
....”  เปน “นักศึกษาที่เขาศึกษาโดยระบบการคัดเลือกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.)” 
  7. ขอใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร จากเดิม “Co-curricular 
Activity” เปน “Co-Curricular Activities ”  
  8. การทําแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา ขอใหทําเฉพาะ
รายวิชาของคณะ โดยตัดรายวิชาศกึษาทัว่ไปออกกอน เนื่องจากตองใชใหเหมือนกนั 
  9. ขอใหตรวจสอบและแกไขชื่อวิชา (ภาษาไทย) เชน รายวิชา 322-103 , 324-231, 324-232, 
325-231,        328-331, และรายวิชา 561-302 ใหถูกตอง 
  10. ขอใหตรวจสอบและแกไขชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) เชน รายวิชา 576-681, 576-682, 576-
684, 561-321, 571-686, 576-682, และรายวิชา 576-685 ใหถูกตอง   
   

 4.1.5 หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... คณะเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตรเสนอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสตูร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  พจิารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 
   

  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกลาวและใหรับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป  ดังนี ้
  1. ขอใหพิจารณาชื่อยอปริญญา  
  2. ขอ 5.2 ขอใหพิจารณาเรื่องภาษาที่ใช เนื่องจากหลกัสูตรระบุภาษาที่ใชเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
  3. ขอใหตรวจสอบและปรับการเขียนจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชา ใหเปนไปตามแนวปฏิบัต ิ
การเขียนจํานวนหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 
  4. หนา 49 ขอใหระบุปทีจ่ะดําเนินการตามตัวบงชี้ในตารางตัวบงชี้การดาํเนินการดวย  
  5. ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
                      - ปรับขอความ “1) โดยระบบการคัดเลอืกของสํานักงานคณะกรรมการ....”  เปน “โดย
ระบบการคัดเลือกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.)” 
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  6. ขอใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร จากเดิม “Co-curricular 
Activity” เปน “Co-Curricular Activities ” 
  7. หนา 5 ขอใหตรวจสอบและแกไขชื่อวชิา (ภาษาไทย) ที่เปนตัวเลข เชน รายวิชา 322-103 
และรายวิชา     328-331 ขอใหใชเลขอารบิก 
  8. ขอใหตรวจสอบและแกไขชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชา 562-402 ใหถูกตอง  
  9. ขอใหตรวจสอบและแกไขคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  เชน  รายวิชา 562-321,     
562-322, 562-421 และรายวชิา 562-422 ใหถูกตอง 
  10. การทําแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา ขอใหทํา
เฉพาะรายวิชาของคณะ โดยตัดรายวิชาศกึษาทั่วไปออกกอน เนื่องจากตองใชใหเหมอืนกัน 
 

 4.1.5 แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาศึกษาทัว่ไป 
  เล่ือนไปพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

   5.2  การพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  เล่ือนไปพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป 
  

     5.3  ทบทวนตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ฝายวิชาการเสนอเรื่องทบทวนตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่รับผิดชอบ
โดยฝายวิชาการเพื่อใชประเมนิตนเองของทกุคณะ/หนวยงานในปการศึกษา 2552 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยา-
เขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี ้
  องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
  2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  องคประกอบท่ี 10 ความสัมพนัธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
  10.1 รอยละของจํานวนนักศกึษาชั้นปที ่1 ที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวดัภาคใตที่ขึ้นทะเบยีนเปนนกัศึกษา 
  องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ 
  11.1 รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ 
  11.2 จํานวนหลักสูตร Bilingual 
  11.3 จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs  
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  มติท่ีประชุม  มีมติดังนี ้  
  1. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคณุภาพบัณฑิต  ตัวบงชี้ที่ 2.17, 2.18   และองคประกอบที่ 10 
ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต   ตัวบงชี้ที่ 10.1   คงไวเชนเดมิ 
  2. องคประกอบที่ 11 วิเทศสมัพันธ  ปรับปรุงตัวบงชี้ที่ 11.1 โดยกําหนดเปน รอยละของรายวิชาที่สอน
เปนภาษาอังกฤษ   และตดัตัวบงชี้ที่ 11.2   ออก  สวนตวับงชี้ที่ 11.3  คงไวเชนเดิม 
  

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  6.1  การปรับแผนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร       
 ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร โดยปรับแผนการศึกษาของนักศึกษา ช้ันปที่ 3 และชั้นปที ่ 4 และดําเนนิการ
แจงกองทะเบยีนและประมวลผล เพื่อขอขยายเวลาการสงระดับขั้นในรายวิชาปฏิบตัิของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คือ
รายวิชา 640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คือ รายวิชา 640-492  
ปฏิบัติการพยาบาลอนามยัชุมชนและการดแูลรักษาโรคเบือ้งตน ซ่ึงนักศกึษาไมสามารถฝกปฏิบัติใหเสร็จสิน้ไดใน
ภาคการศึกษาที่ 1  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  6.2  การกําหนดชื่อปริญญาชื่อยอปริญญาและสีประจําคณะในพระราชกฤษฎีกา 
   ที่ประชุมรับทราบ    การกําหนดชื่อปริญญา ช่ือยอปริญญา และสีประจําคณะในพระราชกฤษฎีกา 
ซ่ึงกองทะเบียนและประมวลผลไดแจงมาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อคณะ/วิทยาเขต
นําไปดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 6.3  ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ือง ทุนอดุหนนุการวจิยั ประเภทโครงการวจิัยสถาบัน ประจาํปงบประมาณ 
2553 
 เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป  

 

 6.4 โครงการประชุม Best practice: ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
  ที่ประชุมรับทราบ    การจัดโครงการประชุม Best practice: ผลงานนักศึกษาสหกจิศกึษา ในวันที ่ 23 
ธันวาคม 2552 ณ ศูนยประชุมนานาชาตฉิลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยกจิกรรมประกอบดวย ส่ือมัลติมีเดีย
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของเครอืขายภาคใตตอนลาง การนําเสนอผลงาน Best practice ผลงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 
ของสถาบันเครือขายที่ดําเนนิงานสหกจิศกึษา นิทรรศการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 300 คน 
ประกอบดวย  อาจารยและนักศกึษาจากสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง สถาบันละ 40 คน (ยกเวน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  และอาจารยและนกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกคณะ/วิทยาเขต (ไม-
จํากัดจํานวน)    โดยไดรับงบประมาณสนบัสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กิจกรรมดังกลาวเปน
กิจกรรมหนึ่งที่คณะทาํงานเชิงประเด็นสหกิจศึกษาเห็นชอบใหดาํเนินการจัดภายใตโครงการสงเสริมการพัฒนา   
 




