
รายงานการประชมุกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่22(7/2555) 

วนัพุธที ่ 3  ตลุาคม  2555   เวลา  10.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ  1  สํานกังานอธิการบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสตูรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
    ดร. สุขสวัสด์ิ  ศิริจารุกุล 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
     อาจารย์มงคล  มาลยารม 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
13.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย        กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
15. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน) 
16. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญงิทิพยรัตน์ มูสกิะเจริญ (แทน) 
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17. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  นวลศรี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                     กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
21. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
22.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
23. นางอุไรรัชต์  กาเทพ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์              กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. อาจารย์ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธ์ิ    ผู้ช้ีแจงเรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา)  
                                                      เส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์เข้าศึกษาในภาควิชา 
        บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา    
 
เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม  โดยแนะนํากรรมการวิชาการใหม่ ดังนี ้ รองศาสตราจารย ์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน   ดร. สุขสวัสด์ิ  ศิริจารุกุล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา   
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รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกยีรติบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และนายแดง 
โฉมทอง   ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา คนใหม ่  จากนั้นดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ     
  ประธานแจ้งว่า   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 
หัวข้อ “New Approaches in Teaching and Learning at Tertiary Level” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
ตลอดจนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
ภูมิภาค (ASAIHL) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนธันวาคม 2555  โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมวิชาการระดับประเทศ 
(Inter-University Conference)  ปีละ 2 ครั้ง    ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  
สําหรับรูปแบบการประชุมในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
หรือบทความ การอภิปราย ซักถาม ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558  จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์จากทุกคณะที่มี case study ใหม่ ๆ เสนอผลงานไปยัง
มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
             ที่ประชุมรับทราบ  
 

  จากนั้น    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาจารย์
ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2555 และเชิญชวนคณาจารย์แต่ละคณะเข้าร่วม ดังนี้ 
    1. การเสวนาวิชาการเรื่อง “ทําอย่างไรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน” นําเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อการเรียนรู้ อาคาร
ทรัพยากรการเรียนรู้  ช้ัน  9  ซึ่งการจัดเสวนาวิชาการเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุก  2 เดือน  เพื่อให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ต้องการนําไปสู่ Professional Teaching Community (PTC)  ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยในการพัฒนาอาจารย์ และ
การเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น 
    2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง basic teaching สําหรับอาจารย์ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 
2555  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา  จังหวัดสงขลา 
    3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  เวลา 08.30 น.  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงเช้าจะมีวิทยากรพิเศษ คือ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร และช่วงบ่ายเป็นการทํากิจกรรมกลุ่ม 
   4.  การจัดเสวนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   มหาวิทยาลัย
ทักษิณ   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตภาคใต้) และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  ในวันอังคารที่  30 ตุลาคม 2555  เวลา  08.30 - 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Internationalization 
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of cooperative  study at Durban University of  Technology”  โดยวิทยากร Mr.Shakeel  Ori, President of  
the Southern African  Society  for Co-operative Education (SASCE)  และ Director  of  the Co-operative 
Education Center of  Durban University of  Technology    และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุพัตรา   เดวิสัน   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2  การรับทราบการรบัรองรายงานการประชมุ  
             2.1 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 20(5/2555) 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
                  รับทราบการรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
   2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่21(6/2555) โดยวาระ
เวียนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555   
                  รับทราบการรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข   และประธานให้ฝ่ายเลขานุการปรับรูปแบบ
การเสนอเอกสารให้กระชับย่ิงขึ้น 
 

วาระที ่3 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ  
           3.1 การแก้ไขหลักสูตรเนื่องจากการพิมพ์ผิด  
          ที่ประชุมรับทราบ  การแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555   เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ      
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
                  1. รายวิชา 326-205 จลุชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์  แก้ไขตัวเลขในวงเล็บ  จากเดิม 
“3(2-4-3)”  เป็น  “3(2-3-4)”  
                  2. จํานวนหนว่ยกิตในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
                      2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ    เดิม   “38 หน่วยกิต”   แก้เป็น   “39 หน่วยกิต” 
                      2.2 กลุ่มวิชาชีพ             เดิม  “171 หน่วยกิต”  แก้เป็น  “170 หน่วยกิต” 

             

วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 โครงการรบัสมัครสอบคดัเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ภายใต้ช่ือโครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธ์ุวิทย์” 
                  คณะวิทยาศาสตร์เสนอโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ   ภายใต้ช่ือโครงการ “Sci Seed  สานฝัน  
คนพันธ์ุวิทย์” เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม    
 
                  มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการดําเนินการเชิงรุกในการรับนักศึกษา และ
ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวทิยาศาสตร์  สํารวจความต้องการรับนกัศึกษาตามโครงการฯ ใหค้รบทุกสาขาวิชา  
และให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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                  1. ข้อ 8. วิธีรับสมัคร  ขอใหพิ้จารณาทบทวนระยะเวลาและกําหนดให้เหมาะสม และแก้ข้อ 6.1, 6.2 
และ 6.3 เป็น ข้อ 8.1, 8.2 และ 8.3 
                  2. ให้พิจารณาปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน  รัดกุม และรอบคอบ 
 

          4.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ  (โควตา)  เส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รัว้สงขลานครินทร ์
เข้าศึกษาในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
         คณะวิทยาการจัดการเสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ  (โควตา) เส้นทางนักเรียนในภาคใต้ 
สู่รั้วสงขลานครินทร์เข้าศึกษาในภาควิชาบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
                 1. ปรับช่ือโครงการ  โดยเพิ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ ไว้ด้วย และให้เพิ่ม
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น 
        2. ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6.2 คําว่า “ต้ังแต่ระดับ B ขึ้นไป” แก้เป็น “ต้ังแต่ระดับ B ขึน้ไป 
หรือเทียบเท่า”     
                 3. ข้อ 7  เกณฑ์การคัดเลือกฯ   ให้พิจารณาปรับให้ชัดเจน  รัดกุม และรอบคอบ   และข้อ 7.2 คําว่า 
“ต้ังแต่ระดับ B ขึ้นไป”  แก้เป็น  “ต้ังแต่ระดับ B ขึ้นไป หรือเทียบเท่า”     
                 4. ข้อ 8 หลักฐานการสมัคร  ข้อ 8.1 คําว่า “ต้ังแต่ระดับ B ขึ้นไป” แก้เป็น “ต้ังแต่ระดับ B ขึ้นไป 
หรือเทียบเท่า”  และตัดข้อความ “โดยมีผู้อํานวยการ/อาจารย์ใหญ ่หรอืผู้ได้รับมอบอํานาจ”  ออก    
                 5. ข้อ 13. การประเมินโครงการ   ระบุให้ชัดเจนว่าประเมินเฉพาะโครงการหรือประเมินหลักสูตรด้วย   
 

                 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ดังนี้ 
               1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า   มหาวิทยาลัยมีโครงการรบั
นักศึกษาโดยวิธีพิเศษของคณะต่าง ๆ จํานวนมาก จึงอยากใหม้ีผูม้องในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าํซ้อนในการสอบ
ของนักศกึษาในแตล่ะคณะ   
                2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ได้แจ้งว่า   กระทรวงศึกษาธิการแจ้งใหแ้ต่ละมหาวิทยาลัย
รายงานเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษาว่ามีอะไรบ้าง 
                  ซึ่งประธานมีความเห็นว่า  เนื่องจากโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษขณะนี้มีทั้งหมดมากกว่า 40 โครงการ  
แต่ละโครงการมีปัญหาอย่างไรบ้าง    จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยการรบันักศกึษาและผู้อํานวยการกองทะเบยีน 
และประมวลผล  พิจารณาในภาพรวม  สรุป  ประมวล  รวมทั้งเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับนักศึกษาโดยวิธี
พิเศษ แล้วนํามาพิจารณาร่วมกัน   
 

วาระที ่5  เรือ่งอืน่ๆ 

            กรรมการวิชาการได้ปรารภและหารือที่ประชุมดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หารือที่ประชุมว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาทางด้านศิลปะ ดนตรี เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะสามารถดําเนินการได้
หรือไม่ และมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไร ซึ่งประธานแจ้งว่า ตามหลักการแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 






