
   

                                     วาระท่ี   2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     

คร้ังท่ี  2/2553     
วันจันทรท่ี  8 กุมภาพันธ  2553    เวลา  13.30 น.                  

ณ  หองประชมุ  215   สํานักงานอธิการบด ี             
       
 

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต           
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
3.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     ดร.ปยะนุช  ปรีชานนท   (แทน)    
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
5.  รองคณบดฝีายวชิาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     อาจารยมัลลิกา  อุณหวิวรรธน  (แทน)  
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

8.  รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบตัิ  (แทน)        
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
13.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       อาจารยเกศริน  มณีนูน  
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14.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน     
15.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา          กรรมการ  
       ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต    
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณ ี ทองคํา   
17.  รองคณบดีฝายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว   
       วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ    
       ดร.ประทปี  เวทยประสิทธิ์   
18. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
19.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ     
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ 
       ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
20.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
21.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะนติิศาสตร     กรรมการ 
6.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
7.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
    รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
2.  ดร.ชุติมา  พิศาลย       ผูช้ีแจงเรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลย ี
3.  ดร.วัชราวดี  หนหูอม                                          และสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต 
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4.  ผูชวยศาสตราจารยปริญญา  เฉิดโฉม   ผูช้ีแจงเรื่อง    หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา 
           เศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
     คณะเศรษฐศาสตร 
5.  นายสุธน    ไชยสุวรรณ                           ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
                 1.1  โครงการ  “Showcase:  ส่ือการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน”  
                         ประธานแจงวา ศูนยส่ือการเรียนรูไดจดัโครงการ “Showcase: ส่ือการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน”   
ในวันที่ 11  กุมภาพันธ  2553  ณ  หองประชุมทองจันทร  หงศลดารมภ   คณะแพทยศาสตร  เพื่อสงเสริมและแลกเปลีย่น
ความรูในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบตาง ๆ ใหแกอาจารยและบคุลากรฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  สราง-
แรงจูงใจใหแกอาจารยในการผลิตและสรางสรรคส่ือที่มีคุณภาพ โดยมีวทิยากรบรรยาย 2 ทาน ไดแก  รองศาสตราจารย
ยืน ภูวรวรรณ  บรรยายในหวัขอ “ส่ือและเทคโนโลยีการศกึษาในโลกปจจุบัน”  และรองศาสตราจารยสุนีย  สินธุเดชะ     
บรรยายในหวัขอ  “ส่ือสมัยใหมกับหวัใจความเปนคร”ู   จึงขอเชิญชวนผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา คณาจารย  และ
เจาหนาที่ดูแลระบบของทุกคณะ/วิทยาเขตเขารวมงานดังกลาว 
         

                          ที่ประชุมรับทราบ 
 

     1.2  การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
                         ประธานแจงวา  มหาวิทยาลัยจัดประชุม “การสรางความเขาใจดานสหกิจศกึษาแกผูเรียน” เมื่อวนัที ่
3  กุมภาพันธ  2553    และการประชุม “Best practice:  ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา”   เมื่อวันที ่4 กมุภาพันธ  2553  
ณ Conference Hall  ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป  เปนกิจกรรมที่จัดภายใตเครือขายพัฒนา 
สหกิจศึกษาภาคใตตอนลางซึ่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเปนแมขาย   กิจกรรมประกอบดวย   การจดันิทรรศการ 
และการนําเสนอผลงาน Best practice ของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเครือขายฯ 
เชน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ   ซ่ึงในการนําเสนอผลงานดังกลาว
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒจิากภาครัฐและเอกชนวิพากษผลงาน     จึงขอเชิญชวนคณะทีม่ีความพรอม จัดการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานทําของนักศึกษา เนื่องจากมีผลการวิจัยวา นักศกึษาที่เลือกแผนการ
ศึกษาแบบสหกิจศึกษามีอัตราการไดงานทาํสูงกวานักศกึษาที่ไมเลือกแผนการศึกษาดงักลาว   
 

            ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   คร้ังท่ี  1/2553    เม่ือวันท่ี  6 
                มกราคม  2553      
                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไขหนา  8  คําวา “Show Case”  แกเปน “Showcase”     
และหนา 9  คําวา  “...เพื่อออนไลน”   แกเปน  “...เมื่อออนไลน”   
                      

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  การยกเลิกรายวิชาบังคับเรยีนกอนของคณะแพทยศาสตร  
                         คณะแพทยศาสตรแจงขอถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม      
 

                 4.2  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของวิทยาเขตภูเก็ต  
             คณะการบริการและการทองเที่ยวเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษา- 
อังกฤษ 1-6 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
และสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี ้   

            1. ใหยกเลิกคะแนน TOEIC ในแตละระดับขั้น ที่นํามาเปนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 เปนตนไป ของนักศึกษารหัส 4930xxxxxx – 5230xxxxxx ทั้งนี้ใหใชคาระดับคะแนนจากการวัด
และประเมินผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 – 5  เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นแทน  

             2.  นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมภาษาดังนี้ 
    2.1  นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEIC ตั้งแต 400-450 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษตั้งแต ภาษาอังกฤษ 1 ถึง ภาษาอังกฤษ 4  
    2.2  นักศึกษาที่มีผลสอบ TOEIC  ตั้งแต  455-545  ใหลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต  

ภาษาอังกฤษ 2 ถึง ภาษาอังกฤษ 5    
    2.3  นักศึกษาที่มีผลสอบ TOEIC   ตั้งแต  550- 595   ใหลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต       

ภาษาอังกฤษ 3 ถึง ภาษาอังกฤษ 6  
    2.4  นักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 1   และมีคะแนนสอบ TOEIC   ตั้งแต 550 ขึ้นไป  

ใหเรียนรายวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 1 – 2 จํานวน 6 หนวยกิต และเลือกเรียนภาษาตางประเทศอื่นๆ อีก  
6 หนวยกิต 

    2.5  นักศึกษาที่มีผลสอบ TOEIC   ตั้งแต 600 ขึ้นไป   ใหลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษกลุม 
เลือกทดแทน หรือรายวิชาภาษาตางประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ   
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                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวชิาภาษาอังกฤษ 1-6 ตามที่เสนอ 
และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป อยางไรก็ดี ที่ประชุมมีความหวงใยเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของคณะที่กําหนดใหนักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ (Exit – Exam)  730 คะแนน  วาเปนคะแนนที่คอนขางสูง   และมี
นักศึกษาจํานวนนอยที่สอบผาน   ที่ประชุมจึงเสนอแนะใหคณะนําประเด็นนี้ไปพิจารณา โดยอาจกําหนดคะแนนเปน   
650  คะแนน      และกําหนดกลไกอื่นเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ    เชน   ขับเคลื่อนเกี่ยวกับสหกิจศึกษา   
 

                    4.3  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ... คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   วิทยาเขตภูเกต็                
     คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   โดยหลักสูตรดังกลาวเปน
การนําหลักสูตรปรับปรุงฉบับป  พ.ศ. 2552  (เร่ิมใชป  2553)     ซ่ึง สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่          
27 มกราคม 2553  มาปรับรูปแบบ (format)  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF)  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
   

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสตูรดังกลาว  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    

  1.  หนา 32  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดานบุคลิกภาพ  ควรระบุคุณลักษณะที่คาดหวัง 
วาเปนอยางไร ไมควรเขียนอยางกวาง ๆ  
  2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในสวน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรใหคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนด 
 

                   4.4   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...   คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   วิทยาเขตภูเกต็                             
     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   โดยหลักสูตรดังกลาวเปน
การนําหลักสูตรปรับปรุงฉบับป พ.ศ. 2552 (เร่ิมใชป 2553)   ซึ่ง สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2553  มาปรับรูปแบบ (format)  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552  
(TQF)   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
   

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสตูรดังกลาว  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    

  1.  หนา 32  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดานบุคลิกภาพ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   ควรระบุคุณลักษณะที่คาดหวังวาเปนอยางไร ไมควรเขียนอยางกวาง ๆ  
   2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในสวน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรใหคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนด 
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                       4.5   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม   พ.ศ. ... 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   วิทยาเขตภูเก็ต               
      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  โดยหลักสูตร
ดังกลาวเปนการนําหลักสูตรใหมฉบับป พ.ศ. 2552 (กําหนดเปดสอนป 2553)  ซ่ึง สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบ
แลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552   มาปรับปรุงรูปแบบ (format)  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม       
   

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสตูรดังกลาว  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    

   1.  หนา 28  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดานบุคลิกภาพ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ   ควรระบุคุณลักษณะที่คาดหวังวาเปนอยางไร ไมควรเขียนอยางกวาง ๆ  
   2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในสวน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรใหคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนด 
 

                    4.6   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ... คณะ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   วิทยาเขตภูเก็ต                
              คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ- 
ส่ิงแวดลอม  หลักสูตรใหม   พ.ศ. 2553  โดยหลักสูตรดังกลาวเปนการนําหลักสูตรใหมฉบับป   พ.ศ. 2552  (กําหนดเปด 
สอนป 2553)    ซ่ึง สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 26 ตลุาคม 2552  มาปรับปรุงรูปแบบ  (format)   ให 
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2552  (TQF)    เพื่อคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขต 
หาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
   

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสตูรดังกลาว  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    

   1.  หนา 28  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดานบุคลิกภาพ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ   ควรระบุคุณลักษณะที่คาดหวังวาเปนอยางไร ไมควรเขียนอยางกวาง ๆ  
   2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในสวน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรใหคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนด 
 

                  4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจภุณัฑและวัสดุ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                        คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและ
วัสดุ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...    โดยปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยี- 
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วัสดุภัณฑ  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
 

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
   1. การเรียงรหสัรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ควรเรียงจากรหัสนอย ไป มาก  
  2. หนา 15, 89 และ 90 ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตรายวิชา 890-211, 890-214  และ 890-221  เปน   
“3(2-3-4)”  
  3. หนา 19 ในสวนของวิชาเลือกควรเปลี่ยนการเขียนใหมเพื่อแสดงใหเห็นวาเลือกจากสหกิจศกึษา 
หรือ อัตตศึกษา อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
    – เลือก  9  หนวยกิต 
     1.1)  สหกิจศกึษา  
    855-494 การเตรียมความพรอมสาํหรับสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
    855-495 สหกจิศึกษา     5(0-0-15) 
    855-xxx วิชาชีพ (เลือก)     3(3-0-6) 
  หรือ 
  1.2) อัตตศึกษา   
   855-496 สัมมนา      1(1-0-2) 
  855-498 โครงงาน     3(0-9-0) 
    855-xxx วิชาชีพ (เลือก)     3(3-0-6) 
    855-xxx วิชาชีพ (เลือก)     2(2-0-4) 
  โดยวิชาชพี (เลือก) ใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้
  (ระบุรายวิชาเลือกจากหนา 19-20) 
  4. หนา 41 แกไขรหัสรายวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพและพอลิเมอร  เปน “855-321” 
  5. หนา 19, 43 และ 82 ตรวจสอบและแกไขรหัสรายวิชาบรรจุภัณฑอาหาร  และ วิชาปฏิบัติการ
บรรจุภัณฑอาหาร  ใหถูกตองตรงกัน 
  6. หนา 41 แกไขชื่อรายวิชา 855-324 ใหถูกตอง 
  7. หนา 77  
       - รายวิชา 853-341 ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเกษตร  กําหนดรายวิชา
บังคับกอน คือ 850-212 ซ่ึงไมปรากฏในหลักสูตร 
       - รายวิชา 853-442 น้ําใชและการบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดรายวิชาบังคับกอน 
คือ  850-313 ซ่ึงไมปรากฏในหลักสูตร 
      - รายวิชา 857-431  การจดัการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 1   กําหนดรายวิชาบังคับกอน   คือ 
850-211 ซ่ึงไมปรากฏในหลักสูตร 
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   8.  หนา 93 และ 95 ตรวจสอบและแกไขจํานวนหนวยกิตรวม และจาํนวนหนวยกติกลุมวิชา 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตารางชองหลักสูตรเดมิ  ใหถูกตองตรงกัน  
   9.  เอกสารหลักสูตรมีประเด็นพิมพผิด –ขาด –เกิน หลายหนา เชนหนา 9, 37, 45, 46, 49  เปนตนไป 
จึงขอใหตรวจสอบเอกสารหลักสูตรในภาพรวมและแกไขใหถูกตอง 
                       10.  หนา 51 ตารางแสดงดัชนีบงชี้ผลการดําเนินการ ขอ 1  ใหเพิ่มเครื่องหมาย  x ในชองปที่ 1- ปที่ 3   
       11.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ในแตละดานมีครบทุกขอ  แตรายวิชาทีแ่สดงใน Curriculum Mapping ในหมวดวิชาเฉพาะ 
ยังขาดอีกหลายรายวชิา   ซ่ึงควรระบุทุกรายวิชา กรณีที่เปนรายวิชาทีเ่ปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร หรือคณะอืน่ ๆ   
คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรประสานไปยงัคณะเจาของรายวิชาเพื่อ Mapping รายวิชานั้น ๆ   และนํามาแสดงไวใน
เอกสารหลักสูตรดวย 
 

                   4.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....คณะ
เศรษฐศาสตร     
   คณะเศรษฐศาสตรเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2548  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
 

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาวและใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
    1.  หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอใหเพิ่มหัวขอความสําคัญของหลักสูตรดวย 
   2.  ขอใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาที่ปรากฏในโครงสรางหลักสูตร 
   3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในแตละดานมีครบทุกขอ  กรณทีี่เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ คณะเศรษฐศาสตร
ควรประสานไปยังคณะเจาของรายวิชาเพื่อ Mapping รายวิชานั้น ๆ และนํามาแสดงไวในเอกสารหลักสูตรดวย 
   4.  แกไขรหัสรายวิชา ดังนี ้
              - หนา 31 รายวิชาการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 
        - หนา 32 รายวิชาการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน และรายวชิาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตรเกษตร 
        - หนา 33 รายวิชาสหกิจศกึษาทางเศรษฐศาสตรเกษตร                  
                            5.  แกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ดังนี้ 
          - หนา 6 รายวิชา 520-414  
         - หนา 24 รายวิชา 877-141 , 890-101, 890-102, 895-132 , 001-131 
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        - หนา 25 รายวิชา 530-230 
        - หนา 26 รายวิชา 530-302, 877-313 
        - หนา 28 รายวิชา 530-302, 877-313 
   6. หนา 19 และหนา 48 แกไขชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชา 877-313 จิตสํานึกทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมอืง 
                  7. หนา  42  ตวับงชี้และเปาหมายใหระบุเฉพาะที่ดําเนินการ 
 

วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1   การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการวิชาการ    

             ฝายวิชาการเสนอเรื่อง การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการวิชาการ   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต 
หาดใหญ พิจารณาองคประกอบและขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต และคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                              มติท่ีประชมุ    เหน็ชอบองคประกอบและขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต และ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามที่ฝายวชิาการเสนอ  โดยใหเร่ิมดําเนนิการตั้งแตเดอืน
พฤษภาคม  2553   และมีขอเสนอแนะเกีย่วกับองคประกอบและกาํหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ดงันี ้

               1.   คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต  ทาํหนาที่พิจารณาเรื่องที่เปนเรื่องเฉพาะของแตละวิทยาเขตและ 
พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  เปด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ปด/เพิ่มรายวิชากอนเสนอสภาวิชาการ โดย
มีองคประกอบคือ รองอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวชิาการเปนประธาน รองคณบดีที่ดูแลงานดาน
วิชาการหรือผูแทน เปนกรรมการ   และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภายในวทิยาเขตหรือตางวิทยาเขต จากสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   สาขาพาณิชศาสตร/บัญชี/
บริหารธุรกิจ สาขาละ 2 คน  สาํหรับกําหนดการประชุมขึ้นอยูกับแตละวิทยาเขต   โดยใหแตละวิทยาเขตแตงตั้ง 
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต  ใหแลวเสร็จ มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2553  เปนตนไป  
                           2.  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ทําหนาที่เปนกรรมการที่ดูแลดานนโยบาย
วิชาการและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เชน นโยบายดานการเรียนการสอน  การดูแลนักศึกษาเรียนออน การพฒันา 
ความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษ  ฯลฯ     โดยมีองคประกอบคือ      รองอธกิารบดีฝายวิชาการและการศึกษา    เปนประธาน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี    รองอธิการบดีวิทยาเขตหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
งานดานวิชาการ รองอธิการบดีที่ดูแลงานดานนักศึกษา รองคณบดทีี่ดูแลงานดานวิชาการจาก 5 วิทยาเขต เปนกรรมการ  
และอาจกําหนดประชุมทุก  6 สัปดาห    
 

       5.2  การจัดหาตํารา วารสาร และฐานขอมูลป 2553 
                                 สํานักทรัพยากรการเรียนรูเสนอเรื่อง การจัดหาตํารา วารสาร และฐานขอมูลป 2553 เพื่อคณะ 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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   มติท่ีประชุม  มีความเห็นวาควรสํารวจขอมูลความตองการ/ความจําเปน/ความครบถวนของฐานขอมูล
จากทุกคณะ/วิทยาเขต และขอมูลการใชหนังสือ/ตําราหลัก โดยมีหลักการวาทุกรายวิชาตองมีตําราหลักที่ทันสมัย 
เพื่อนาํมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดหาตํารา  วารสาร  และฐานขอมูลป  2553   และใหนาํเรื่องนี้เสนอตอ  
ที่ประชุมคณบดีดวย   
 

        5.3  นักศึกษาที่มีผลการเรียนออน  จําแนกตามสถานภาพและชั้นป 
             กองทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่อง นักศึกษาที่มีผลการเรียนออน จําแนกตามสถานภาพและ
ช้ันป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  รับทราบขอมูลสรุปจํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00  
รวมทุกวิทยาเขต ภาคการศึกษาที่ 1/2552 สรุปจํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00  จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ  
ภาคการศึกษาที่ 1/2552   ขอมูลผลการเรียน 4  รายวิชาพื้นฐานรุนปการศึกษา 2552   จําแนกตามวิทยาเขต/คณะและ 
ขอมูลผลการเรียน 4 รายวิชาพื้นฐานในภาคการศึกษาที่  1  ของทุกวิทยาเขต  เปรียบเทียบระหวางรุนปการศึกษา 2551 
กับรุนปการศึกษา 2552   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

      มติท่ีประชุม   ขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตในการหากลไกเพื่อรวมกนัแกปญหานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนออน 
 

       5.4  การประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                            มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะจดัรายวิชากิจกรรมของหลักสูตร (Co-Curricular Activities)  ไวใน
หลักสูตร และตามมติคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2552 ที่กําหนดใหคณะจัดเวทีนําเสนอผลงานของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับคณะ 
และคัดเลือกผลงานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อประกวดในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนนิการตามมติขางตน  และเพื่อ
ขยายผลและเรยีนรูรวมกันในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ  เพื่อพิจารณาการประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริม-
หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  

        มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหมีการประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   และจัดสงผลงาน/จัดทําขอมลูโครงการไปยังมหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคม 2553   
เพื่อดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยตอไป   โดยขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ  ดังนี ้
              1.  การประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาในระดับคณะ/วิทยาเขต 
                   คณะจัดประกวดโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร   และสง 
ผลงานที่ไดรับการคัดเลือก  จํานวน  3  ผลงาน ไปยังวิทยาเขตเพื่อประกวดในระดับวทิยาเขต   วิทยาเขตจัดประกวด
ผลงานที่ไดรับมาจากคณะเพือ่เปนผลงานระดับวิทยาเขต และสงผลงานที่ไดรับการคัดเลือกระดับวิทยาเขต จํานวน 
3  ผลงาน  ไปยังมหาวิทยาลยัเพื่อประกวดในระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
                                  1) เปนโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคการศึกษา
ที่ 1/2552 และ 2/2552 
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              2) โครงการมีรายละเอียดครบถวน มีความสมบูรณ  กระชับ  ชัดเจน  มีผลสําเร็จของโครงการ 
มีการประเมินและวดัผลสําเร็จของโครงการไดและระบช่ืุออาจารยที่ปรึกษา 
              3) นําเสนอผลการดําเนินการในรูปแบบสื่อหรือเอกสารที่แสดงถึงการบูรณาการกิจกรรมทีท่ํา
กับความรูทางวิชาการ ความรูใหม/การขยายความรูเดิมทีไ่ดรับจากการทําโครงการ ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์/ผลกระทบ 
ฯลฯ 
               4) อ่ืนๆ ที่ประสงคจะเสนอ 
             2.  การจัดทําขอมูลโครงการในระดบัคณะ/วิทยาเขต  
         คณะจดัทาํขอมูลโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ในภาค
การศึกษาที่ 1/2252  และ 2/2552  โดยรวบรวมขอมูลพรอมโครงการแจงไปยังวิทยาเขต  วิทยาเขตจัดทําขอมูลในภาพรวม 
ของวิทยาเขตแจงไปยังมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยตอไป  โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม 
ขอมูลโครงการ ไดที่ website งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  กองบริการการศกึษา          
 

       5.5   มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศกึษาทั่วไป     และ  Curriculum  Mapping   รายวิชาศึกษาทั่วไป  
ที่เปนวิชาบังคบัตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    

   ฝายวิชาการเสนอเรื่อง    มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป    และ Curriculum  Mapping 
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวชิาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี ้
                               1. การจัดทํา  Curriculum Mapping  รายวิชาศึกษาทั่วไป  ที่เปดสอนในหลักสูตรที่ปรับตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2553 ของคณะตาง ๆ  โดยรายวิชาที่เปนวิชากลางจะตองจัดทํา  Curriculum 
Mapping   เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย   มีจํานวน 4  รายวิชา  คือ  รายวิชาสุขภาวะกายและจิต   รายวิชาภูมิปญญาในการ
ดําเนินชีวิต   รายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม   และรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร     
                              2.  การกําหนด Curriculum Mapping  ของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  สาํหรับรายวิชาสุขภาวะ
กายและจิต   รายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  และรายวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสังคม    เห็นควรใชตามที่
คณะพยาบาลศาสตร  คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรกําหนด 
 

   มติท่ีประชุม   เห็นชอบการกําหนด Curriculum Mapping   รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวชิาบังคับตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมกําหนด Curriculum Mapping  ของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร สวนรายวิชา
สุขภาวะกายและจิต  รายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต   และรายวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสังคม   ใหเปนไป
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร  คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรกําหนดตามลําดับ และแจงคณะ/วิทยาเขตเพื่อ
นําไปใชตอไป     
  

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 6.1   แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 
  เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป 



 12 
    

  6.2   การจัดงานวันสหกิจศกึษาไทย คร้ังที่ 2  พ.ศ. 2553 
   ที่ประชุมรับทราบ    การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย  กําหนดใหวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปเปนวันสหกิจศึกษาไทย และไดจัดงานวันสหกิจศึกษา
ไทย  คร้ังที่ 1  พ.ศ.  2552   ไปแลวเมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2552   สําหรับการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 2  พ.ศ. 
2553     กําหนดจัดในวันอาทิตยที่  6  มิถุนายน  2553  ณ  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   
กิจกรรมในงาน ประกอบดวย  ปาฐกถาพิเศษ  การนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเดนจากแตละเครือขาย  การนําเสนอ
ผลงานวิจัย   การประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร แกองคกร/บุคคลที่มีผลงานดีเดนดานสหกิจศึกษา  และการแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ซ่ึงถือเปนจุดเดนของงาน   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   และขอ 
ความรวมมือคณะที่จะเปดหรือเปดสอนหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาเขารวมงานในครั้งนี้ เพื่อจะไดเกิดแรงบันดาลใจ 
  

 6.3   ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ   เร่ือง    มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี    สาขาคอมพวิเตอร    สาขา
พยาบาลศาสตร   และสาขาโลจิสติกส  
 ที่ประชุมรับทราบ   ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร   สาขาพยาบาลศาสตร   และสาขาโลจิสติกส      ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามแลว 
และสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดแจงประกาศฯ ดงักลาว มาเพือ่ใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชประโยชน 
ตอไป รวมทัง้ไดเผยแพรประกาศและเอกสารที่เกี่ยวของในเวบ็ไซต www.mua.go.th เมนูดานซาย เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  TQF    ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                   6.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง    “กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ: นโยบายและการพัฒนาการจดัการ 
ศึกษา  หลักสตูร  และรายวชิาอยางมีคุณภาพ”  วันที่  9-10  กุมภาพนัธ  2553   
        ที่ประชุมรับทราบ  การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  “กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ: นโยบายและการ
พัฒนาการจดัการศึกษา  หลักสูตร  และรายวชิาอยางมีคุณภาพ”   ระหวางวันที่  9-10  กุมภาพันธ  2553   ณ หองตะกัว่ปา 
โรงแรม เจ. บี. อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหาร ประธานหลักสูตร  อาจารยประจาํ
หลักสูตรและผูที่เกีย่วของในวทิยาเขตหาดใหญและวทิยาเขตปตตานี/ภูเก็ต/สุราษฎรธานี/ตรัง โดยกาํหนดจดัประชุม 
เพื่อใหความรูและฝกปฏิบัตเิพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมใหแกคณะ/วทิยาเขตตาง ๆ ทั้ง 5 วิทยาเขต 
และผูที่เกีย่วของทุกระดับ    ซ่ึงจะสงผลใหผูบริหาร   ประธานหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของ 
ไดรับทราบนโยบาย  แนวทางการจัดการ รวมทั้งการจัดทําหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และรายวิชา เปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป    ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม             
 

                   6.5  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ การจัดทํารายละเอยีดของรายวิชา”    
วันที่ 16-17  มีนาคม 2553        
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      ที่ประชุมรับทราบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การจดัทํา
รายละเอียดของรายวิชา”   ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่  16-17  มีนาคม  2553  ณ   หองประกายเพชร   
โรงแรมไดมอนดพลาซา อ. หาดใหญ จ. สงขลา โดยมีกลุมเปาหมายเปนอาจารยผูสอนจากทุกวิทยาเขต  เพื่อให 
อาจารยผูสอน ไดรับทราบนโยบายในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหตองจัดทํา
ใหแลวเสร็จกอนเปดสอนและไดฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถดําเนินการไดจริง เพื่อประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตอไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม       
    
                    6.6  การประชุมวิชาการการศกึษาทั่วไประดบัชาติ  คร้ังที่ 5  ประจําป  2553    เร่ือง    การพัฒนาผลการ
เรียนรูสูการเรยีนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ 22-23 มีนาคม 2553     
      ที่ประชุมรับทราบ   การประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ คร้ังที่ 5 ประจําป 2553 เร่ือง    
การพัฒนาผลการเรียนรูสูการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป ระหวางวันที่ 22-23  มีนาคม 2553 ณ โรงแรม
มารวยการเดนท  กรุงเทพฯ      และศึกษาดงูานที่มหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)   กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย  National University of Singapore   และกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และประธานขอความรวมมือคณะที่จัดการสอนรายวิชาศึกษา- 
ทั่วไปสงผูบริหารที่เกี่ยวของและตัวแทนอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปเขารวมประชุมขางตน เนื่องจากเปน
การประชุมระดับชาติซ่ึงมคีวามสําคัญตอการพัฒนาวชิาศกึษาทัว่ไปของคณะและมหาวิทยาลัย  รวมทั้งใหสํารวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อไปนําเสนอ 
 
                     6.7 โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู: การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเชิงบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2553      
                       ที่ประชุมรับทราบ    การจัดโครงการ  “แลกเปลี่ยนเรียนรู:  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เชิงบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”     ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดจัดระหวางวันที่  23-24   กุมภาพันธ  2553 
ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส   แอนดรีสอรท  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา     โดยมีผูเขารวมประกอบดวย  
อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชวีิต  รายวิชาสุขภาวะกายและจิต  รายวิชา
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสังคม   และรายวชิาเทียบเทาจากทุกวิทยาเขต เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกนัเกีย่วกับ
ปรัชญาการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   แนวคิดและวิธีการสอนแบบ
บูรณาการและแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนระหวางผูสอน ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                  6.8  โครงการสัมมนา เร่ือง   “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและการใชเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม”  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2553  
 






