
   

                                  วาระท่ี  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     

คร้ังท่ี  1/2553     
วันพุธท่ี  6 มกราคม  2553    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   
     นางวภิาพรรณ  อินนุรักษ  (แทน)    
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ปริญญา  อรุณวิสุทธิ์ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยเอมอร  แซจิว   (แทน)        
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

11. รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม    
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล        
16.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
17.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       อาจารยเกศริน  มณีนูน  
18.  ผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน     
19.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา          กรรมการ  
       ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต    
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณ ี ทองคํา   
21.  รองคณบดีฝายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว   
      วิทยาเขตภเูก็ต   กรรมการ    
       ดร.ประทปี  เวทยประสิทธิ์   
22. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
23.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
24.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
25.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
2.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
3.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
    รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
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2. Dr. Russell  Johnson                   ผูนําเสนอเรื่อง การใชโปรแกรม  Immediate  สนับสนุนในการจัดการ 
                                                                     เรียนการสอน 
3.  นายสุธน    ไชยสุวรรณ                           ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
                 1.1  การประชุมคณะกรรมการวชิาการฯ คร้ังที่ 2/2553   
                        ประธานแจงวา  ขอความรวมมือคณะ/วทิยาเขตที่อยูระหวางการจดัทํา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2552   ซ่ึงกําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ขอให
ดําเนินการและเสนอหลักสตูรใหทันตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   และเพื่อใหหลักสูตรสามารถเสนอสภา
วิชาการพิจารณาในคราวประชุมวันที่ 19 กุมภาพนัธ  2553   จึงขอเลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
คร้ังที่ 2/2553  จากเดิมวันพุธที่  3 กุมภาพนัธ  2553  เปนวนัจันทรที่ 8 กมุภาพันธ 2553   
                          

                         ที่ประชุมรับทราบ   
     
      1.2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง มาตรฐานผลการเรียนรูและ Curriculum Mapping ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
                          ประธานแจงวา  มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง มาตรฐานผลการเรยีนรูและ Curriculum 
Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวนัที่ 11 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสิงหโกลเดนเพลส อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
โดยเชิญอาจารยผูสอนรายวชิาศึกษาทั่วไปจากทุกวิทยาเขตรวมกันพจิารณาและกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู และ 
Curriculum Mapping  เพื่อมหาวิทยาลัยรวบรวมและจดัทําเปนมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาหมวดวิชาศึกษา-
ทั่วไปสําหรับแตละหลักสูตรนําไปใชอางอิงตอไป  จึงขอเชิญชวนคณะ/วิทยาเขตเสนอชื่ออาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเขารวมประชุมขางตน  รวมทั้งขอใหผูเขารวมประชุมนําคําอธิบายรายวิชาที่เปดสอนมาประกอบการ
สัมมนาดวย 
 

                         ที่ประชุมรับทราบ   
 
      1.3  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิชาการ 
             ประธานแจงวา  มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการวชิาการ โดยใหแตละวิทยาเขตมีคณะ 
กรรมการวิชาการของวิทยาเขต   ทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่เปนเรื่องเฉพาะของแตละวิทยาเขตและพิจารณาเกี่ยวกับ 
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เปด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ปด/เพิ่มรายวิชากอนเสนอสภาวิชาการ โดยมีองคประกอบ 
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คือ รองอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการเปนประธาน รองคณบดีที่ดแูลงานดานวิชาการ
เปนกรรมการ และมีกรรมการผูทรงคุณวฒุิที่มาจากภายในวิทยาเขต หรือตางวิทยาเขต  และจัดตั้งคณะกรรมการ- 
วิชาการมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  ทาํหนาทีเ่ปนกรรมการที่ดแูลดานนโยบายวิชาการและขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติในภาพรวมของมหาวทิยาลัย  เชน นโยบายดานการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาเรียนออน การพัฒนา
ความเขมแขง็ดานภาษาองักฤษ ฯลฯ โดยมอีงคประกอบ  คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษาเปนประธาน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ วิทยาเขตปตตานี รองอธิการบดีวิทยาเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมายให
ดูแลงานดานวชิาการ  รองอธิการบดีฝายพฒันานักศกึษา  กีฬาและวัฒนธรรม  รองคณบดีที่ดูแลงานดานวิชาการจาก 
5 วิทยาเขต   ซ่ึงฝายวิชาการจะดําเนนิการเสนอที่ประชุมทมีผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

                         ที่ประชุมรับทราบ   
 
      1.4  การจัดทําขอสอบภาษาอังกฤษ 
                          ประธานแจงวา  การจัดทาํขอสอบภาษาอังกฤษขณะนีอ้ยูระหวางการตั้งคณะกรรมการ และจะนัด
ประชุมตอไป 
  

                         ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  11/2552   เม่ือวันท่ี 4 
               พฤศจิกายน  2552    และครั้งท่ี  12/2552  เม่ือวันท่ี  17  ธันวาคม  2552       
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข    
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  การกําหนดวนัสอบชดเชยวนัสอบที่มหาวทิยาลัยกําหนดและตรงกับวนัสําคัญทางศาสนา   
                        สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที ่12 กุมภาพันธ 2552  มีมติเห็นชอบแนวทางการ
สรางสังคมพหุวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยใหงดการเรียนการสอนและการสอบในวนัสําคัญทาง
ศาสนา  กองทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอเรื่อง  การกําหนดวันสอบชดเชยหากชวงวันสอบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตรงกบัวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม      
                         

                            มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีความเห็นวา  วันสําคัญทางศาสนาที่ตรงกับวันสอบกลางภาคหรือสอบไล
ใหงดสอบและใหจัดวันสอบชดเชยหลังชวงวันสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมทางศาสนา  
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                   4.2  การสงระดบัคะแนนลาชาและสงระดับคะแนนผิด 

                สืบเนื่องจากทุกภาคการศึกษาที่ผานมา อาจารยผูสอนไดสงระดับคะแนนลาชาและสงระดับ
คะแนนผิดพลาดคอนขางมาก  ทําใหนักศกึษาไมสามารถวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปและเมื่อทราบผล
ระดับคะแนนภายหลังไดขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาเปนกรณีพิเศษ     นักศึกษาบางคนตองพนสภาพ 
จากการเปนนกัศึกษายอนหลัง    ทั้ง ๆ ที่ไดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปแลว    ผลกระทบจากการสงระดบั 
คะแนนลาชาดงักลาว ไดมีนกัศึกษาจากวิทยาเขตปตตานรีองเรียนขอความเปนธรรมกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากตอง
พนสภาพการเปนนกัศึกษายอนหลัง         และกรณนีี้ทางคณะพจิารณาแลว มีความเหน็วาเปนความผดิเกิดจากอาจารย 
ผูสอน   จึงไดลงโทษโดยตัดเงินเดือนรอยละหาเปนเวลาสามเดือน  และมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว     กอง- 
ทะเบียนและประมวลผลจึงไดเสนอเรื่องดังกลาว  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา  ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
 

                             มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหดําเนินการดังนี้ 
                   1. ใหฝายวิชาการคณะหามาตรการ กลไก ไมใหอาจารยผูสอนสงระดับคะแนนลาชาและสงระดับ

คะแนนผิด 
                             2. การสงระดับคะแนนลาชาหรือสงระดบัคะแนนผิด ขอใหอาจารยผูสอนชี้แจงเหตผุลถึงมหาวิทยาลัย 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะ 

                   3.  กรณีที่มีความจําเปนตองสงเกรดลาชา ขอใหอาจารยผูสอน/คณะตรวจสอบวา จะมีผลกระทบตอ
แผนการเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาการเรียนหรือไม เพื่อปองกันปญหานักศึกษาพนสภาพยอนหลังและใหขอมูล
แกมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

               นอกจากนี้ ขอความรวมมือจากคณะในการดูแลนกัศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนไมใหตกออกกลางคัน 
โดยการจดัระบบใหนกัศึกษาไดวางแผนรวมกับอาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน โดยคณะติดตามดแูล
นักศึกษากลุมนี้อยางสม่ําเสมอ  
 

วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
 5.1 การพัฒนาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                           มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการพัฒนาการเรยีนการสอน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพื่อดแูลการพฒันาการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการดังกลาวไดประชุมเมื่อวนัที่  18  พฤศจิกายน  
2552   เสนอรูปแบบการดําเนินการ  บทบาทหนาที่  การสนับสนุนจากคณะ  และอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน  และขอความเห็นจากที่ประชุมคณบดเีพือ่กําหนดเปนนโยบายและขบัเคลื่อนพรอมกัน  
รวมทั้งการสนบัสนุนทรัพยากรตาง ๆ จากคณะเพื่อใหการดําเนินการเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงฝายวิชาการได
เสนอเรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  ตอที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 
16/2552 เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2552  เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบและขอความอนุเคราะหคณะสนับสนุนทรัพยากร  
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งบประมาณ บคุลากร ฯลฯ  ในการดําเนนิการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม     ซ่ึงที่ประชุม 
ดังกลาวมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฝายวิชาการจึงเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                            มติท่ีประชุม    ขอความรวมมือคณะสนับสนุนใหมหีนวยงานทีดู่แลการพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะ เพือ่สรางความเขมแขง็และขับเคลื่อนการพัฒนาการเรยีนการสอนใหเปนรูปธรรมยิง่ขึ้น  ทั้งนี้  ในการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามศักยภาพของแตละคณะ 
 

   5.2  การเขารวมโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาเพื่อสรางจิตสาธารณะ ณ ประเทศไตหวนั รุนที่ 2 
  มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหจัดโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาเพื่อสรางจิตสาธารณะ ณ  มูลนิธิ ฉือจี้    
ประเทศไตหวัน     ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการ    “เห็นประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”     โดยที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่  5/2552   เมื่อวันที่  2  เมษายน  2552   มีมติอนุมัติในหลักการสนับสนุนให
ผูบริหารของคณะที่รับผิดชอบงานดานวิชาการไปศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิฉือจี้  ประเทศไตหวัน โดยคณะสนับสนุน
คาใชจาย    ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารของคณะที่เขารวมโครงการฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานระหวางวันที่  6-10  
กรกฎาคม  2552   และเพื่อดําเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหจัดโครงการศึกษาดูงาน
ดานการศึกษาเพื่อสรางจิตสาธารณะ   ณ  มูลนิธิฉือจี้  ประเทศไตหวัน รุนที่ 2   โดยขอความรวมมือจากคณะในการ
สนับสนุนคาใชจายสําหรับผูบริหารของคณะ/ผูที่รับผิดชอบงานดานวิชาการและดานกิจการนักศึกษา   รวมทั้งผูที่สนใจ  
ไปศึกษาดูงานดานการศึกษาเพื่อสรางจิตสาธารณะ  ณ  มูลนิธิฉือจี้  ประเทศไตหวัน   เพื่อนํามาใชในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและบมเพาะใหนักศึกษาเกิดจิตสาธารณะที่ดีตอสังคม  ซึ่งคาดวาจะจัดระหวางวันที่  3-7  พฤษภาคม  
2553   หรือวันอื่นที่เหมาะสม   โดยมีคาใชจายตอหัวประมาณ   28,500  บาท   (ยังไมรวมคาใชจายภายในประเทศ)   
ฝายวิชาการจึงเสนอโครงการศึกษาดูงานฯ  รุนที่  2   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                          มติท่ีประชุม   เหน็ชอบโครงการศกึษาดงูานดังกลาวตามที่ฝายวิชาการเสนอ  และใหแจงคณะ/วิทยาเขต
พิจารณาเสนอชื่อผูเขารวมโครงการไปยงัมหาวิทยาลยัเพือ่ดําเนินการตอไป 
  

      5.3  แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
   ที่ประชุมใหยายไปเปนวาระแจงเพื่อทราบ  วาระที่ 6.7   
 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  6.1  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ  
2553        
 ที่ประชุมรับทราบ   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ทุนอดุหนุนการวิจยั  ประเภทโครงการวิจยัสถาบัน 
ประจําปงบประมาณ  2553   ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดจดัสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจยัสถาบัน  เพื่อเปน 
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การสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรไดมีการศึกษาวจิัยเกีย่วกบัสถาบัน โดยมีรายละเอยีดของทนุ  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอความรวมมือคณะประสานใหผูวิจยัทางดานการ 
เรียนการสอนที่เสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยดงักลาว แจงขอมูลการขอทุนอุดหนุนการวิจัยไปยังฝายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อรวบรวมขอมูลการทาํวจิัยทางดานการเรยีนการสอนทีเ่ปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตอไป   รวมท้ังขอความรวมมือคณะในการจัดทําแผนการวิจยัทางดานการเรียนการสอน อยางนอยคณะละ  1 เร่ือง                         
 
  6.2  การจัดทําหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552    
   ที่ประชุมรับทราบ   การขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตในการจัดทําหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรของคณะที่มีปกหลักสูตรเปนป  2548  ใหเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552     
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
 
   6.3  Template การจดัทํา/ปรับปรุงรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2)  ระดบัปริญญาตรี  และกําหนดการ
เสนอหลกัสูตร 
  ที่ประชุมรับทราบ การจัดทาํ Template รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ระดับปริญญาตรี ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจดัทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ/วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยได
รวบรวมตวัอยางการจดัทํารายละเอยีดเพื่อใหหลักสูตรเลือกใช/ปรับปรุง/ดัดแปลงใหเหมาะสมกบับรบิทของหลักสตูร  
และกําหนดการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยสําหรับหลักสูตรที่จะเปดสอน/ปรับปรุงใน
ปการศึกษา  2553   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และสามารถดาวนโหลด Template 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ไดที่  website  กองบริการการศึกษา  
 
                   6.4  โครงการประชุมเรื่อง  “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง
และการใชเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
        ที่ประชุมรับทราบการจัดโครงการประชุมเรื่อง  “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงและการใชเทคนคิการสอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ระหวางวันที่ 26-27  กุมภาพันธ  
2553  ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน ประกอบดวยผูบริหาร 
อาจารย จากสถาบันในเครือขายบัณฑิตอดุมคติไทยภาคใต  และผูบริหาร/อาจารย  จากคณะตาง ๆ ในทกุวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย  โดยผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใน
ฐานะเปนเครอืขายหลักของเครือขายบัณฑติอุดมคติไทยภาคใต  เปนเจาภาพจัดกจิกรรมตามโครงการดังกลาว ดัง-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม            
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                   6.5  โครงการ  “Showcase:  ส่ือการเรียนรูเพือ่การเรียนการสอน” 
      ที่ประชุมรับทราบ การจัดโครงการ  “Showcase:  ส่ือการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน” ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจดัขึ้นเพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนความรูในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ ใหแกอาจารย และ 
บุคลากรฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  สรางแรงจูงใจใหแกอาจารยในการผลิตและสรางสรรคส่ือที่มีคุณภาพ  
โดยกําหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่  11  กุมภาพันธ  2553    เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  หองประชุมทองจันทร  
หงศลดารมภ  คณะแพทยศาสตร  วิทยาเขตหาดใหญ  และขอเชิญผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา  คณาจารย  และ
เจาหนาที่ดูแลระบบของคณะเขารวมโครงการฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
    

                    6.6  การสนับสนุนคณะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
           ที่ประชุมรับทราบ การสนับสนุนคณะในการผลติสื่อการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง
โครงการจัดตั้งศูนยการเรยีนรูของมหาวทิยาลัยขึ้น      เพื่อเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยใีนการจดัการเรียน 
การสอน    โคยคณะสามารถขอความอนุเคราะหโครงการจัดตั้งศูนยส่ือการเรียนรู   ในการชวยเหลือ   สนับสนุน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของคณะ   เพื่อเอื้อใหคณะสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน       
 

    6.7  แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
   ที่ประชุมรับทราบ    แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เกีย่วของกับฝายวิชาการ 
2 ประเด็น คือ  การพัฒนานกัศึกษาใหเกงภาษาอังกฤษ  และรอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ซ่ึงที่ประชุมทีมบริหาร  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ  2552  ไดมีมติเหน็ชอบประเด็นความเสี่ยงเพื่อนาํมาจัดทํารายงาน
ควบคุมภายใน  (ตามระเบยีบฯ ขอ 6)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปงบประมาณ  2552    ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

วาระท่ี  7  เร่ืองอื่น ๆ    
                  7.1   กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  ประจาํป  2553  
                             ฝายวิชาการเสนอกําหนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  ประจําป  2553   กําหนด 
ประชุมเดือนละครั้ง  ในวันพุธสัปดาหแรกของเดือน  เวลา 13.30 น.   ณ   หองประชุม 215   สํานักงานอธิการบด ี 
วิทยาเขตหาดใหญ  โดยในการประชุมใชระบบการประชุมทางไกล  และเปนการประชุมระบบ E-meeting    ซ่ึงใน
ป  2553   ไดกาํหนดการประชุมดังนี ้

คร้ังที่ 1/2553  วันพุธที ่ 6 มกราคม 2553 
คร้ังที่ 2/2553  วันพุธที ่ 3  กุมภาพนัธ   2553 
คร้ังที่ 3/2553  วันพธุที ่ 3 มีนาคม  2553 
คร้ังที่ 4/2553  วันพุธที ่ 7  เมษายน   2553 
คร้ังที่ 5/2553  วันพุธที ่ 12  พฤษภาคม 2553 
คร้ังที่ 6/2553  วันพุธที ่ 2 มิถุนายน 2553 
 






