
    วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร     
คร้ังท่ี  2/2553      

วันพุธท่ี  9  มิถุนายน  2553    เวลา  13.30 น.                  
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
 
 

ผูมาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตาน ี                                       รองประธานกรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล 
3.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ   แกวประดบั 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ   กฤตยประชา 
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจจา   สวางเจรญิ 
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการจัดการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
     อาจารยวาสนา  บุญแสวง 
7.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตภเูก็ต   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา         
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                     กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์  
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน     
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.มติรชัย  จงเชีย่วชํานาญ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี 

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช 
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร   กรรมการ  
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
19.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 
20.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา   เรืองไรรัตนโรจน     
21. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุใจ   สวนไพโรจน 
22. รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยพรปวีณ  ศรีงาม 
23.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
        อาจารยจารียา  อรรถอนุชิต (แทน) 
24.  รองคณบดีฝายพัฒนาการศึกษา  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
       อาจารยเล็ก  แซจวิ  
25.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยนชุนาฏ  ใจกลา 
26.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภเูก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
27.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       ดร.สวพร  โกยสมบูรณ   
28.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ     
        วิทยาเขตสุราษฎรธานี   กรรมการ 
        ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
29.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
        นางสาวกานตรัตน ชุมคง  (แทน)                             
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30.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
31.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                                       กรรมการและเลขานุการ    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
32. นางอุไรรัชต    กาเทพ                     ผูชวยเลขานุการ  
33 . นางสาวจริาภรณ   นวลวัฒนา       ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ   
2.  ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  กรรมการ 
3.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร  กรรมการ 
4.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วทิยาเขตปตตานี    กรรมการ 
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 
6.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว         
     วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ    
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเกต็ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    บรรยาย เร่ือง ระบบทะเบยีนนักศึกษา 
2.  นางดนยา  วราสิทธิชัย  ใหขอมูล เร่ือง  นโยบายการทดสอบทักษะคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
3.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     
      
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม    จากนั้น ดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                 ไมมี   
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังท่ี 1 (1/2553)   
                วันท่ี  12  พฤษภาคม  2553 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 วาระแจงเพื่อทราบ 
                 3.1  นโยบายการทดสอบทักษะคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  มหาวิทยาลัยมนีโยบายในการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรใหกับนกัศึกษาเพื่อใหสามารถนําไปใช
ประโยชนในการเรียนและการทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษา แมปจจุบันหลายคณะไดบรรจุรายวิชาเกีย่วกับ
คอมพิวเตอรไวในหลักสูตร และบางคณะไดจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรใหกับนกัศกึษา แตจากการ
สํารวจความคดิเห็นของผูใชบัณฑิต กย็ังพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยังจําเปนตองพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอรใหมีความเขมแขง็ มหาวทิยาลัยจึงกําหนดใหทุกวิทยาเขตดําเนินการเพื่อสงเสริมทักษะดานนีใ้หกับ
นักศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
  1. ใหศูนยคอมพิวเตอรจัดทดสอบทักษะคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาใหมของวิทยาเขตหาดใหญ  
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของทกุปโดยใชแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมพวิเตอรจัดทําขึ้น ทั้งนี้
ใหศูนยคอมพวิเตอรวางแผนรวมกับทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญเพื่อจัดทํากําหนดการทดสอบของนักศึกษาแตละคณะ 
  2. ในสวนของวิทยาเขตอื่นๆ ขอใหศูนยคอมพิวเตอรประสานงานกับผูรับผิดชอบของแตละวิทยาเขตและ
ใหวิทยาเขตเปนผูดําเนนิการจดัการทดสอบทกัษะคอมพวิเตอรใหกับนกัศกึษาใหมของวทิยาเขตนัน้  ๆ ในภาคการศกึษาที่ 1 
 3.  ศูนยคอมพวิเตอรแจงผลการทดสอบไปยังคณะตาง ๆ    และแจงทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อพิจารณาแนวทางการพฒันาความเขมแขง็ดานทักษะคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
 4. สําหรับนกัศกึษาที่สอบไมผาน สามารถเรียนเพิ่มเติมดวยวิธีการทีห่ลากหลาย เชน ฝกฝนดวยตนเอง
ลงทะเบียนกับคณะตาง ๆ ที่เปดสอน และลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีจ่ัดโดยศูนยคอมพิวเตอร หรืออบรมบางทักษะ
เพิ่มเติมจากศนูยคอมพวิเตอร ฯลฯ 
 5. ใหศูนยคอมพิวเตอร  และทุกวิทยาเขต ดาํเนินการจดัทดสอบใหนกัศกึษาที่ไมผานการทดสอบ
คร้ังแรก โดยดาํเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 2 
  6.  ศูนยคอมพวิเตอรแจงผลการทดสอบครั้งที่ 2 ไปยังคณะตาง ๆ และแจงที่ประชุมคณะกรรมการ-
วิชาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะคอมพิวเตอรใหกบั
นักศึกษา 
  7. สําหรับนักศึกษาที่มีประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ใหเสนอศูนย-
คอมพิวเตอรโดยผานคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและยกเวนการเขารับการทดสอบกับมหาวิทยาลัย 
 

                         ที่ประชุมรับทราบนโยบายขางตน และมีความเห็น ดังนี้ 
 1.  การจัดการทดสอบทักษะคอมพิวเตอรใหแกนักศกึษาวิทยาเขตหาดใหญ กําหนดจัดสอบหลังการ
สอบกลางภาค ซ่ึงการกําหนดวัน/เวลา/สถานที่จัดสอบ ใหคณะประสานไปยังศูนยคอมพิวเตอร 
 2. วิทยาเขตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาทางดานคอมพิวเตอร เสนอใหนําขอสอบดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของการทดสอบรายวิชาที่เรียน  สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเรียนรายวิชานี้ก็ขอใหดําเนินการจัดทดสอบ 
 3.  คาทดสอบทักษะคอมพิวเตอร   ศูนยคอมพิวเตอรไมเรียกเก็บคาใชจายคาแบบทดสอบทักษะ
คอมพิวเตอร  แตในการจัดการทดสอบจะมีคาใชจายในการบริหารจัดการ   เชน   คาตอบแทนเจาหนาที่ที่จัดทดสอบ 
จึงใหอยูในดุลยพินิจของแตละวิทยาเขต   
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 4.  ใหศูนยคอมพวิเตอรกําหนดเกณฑการสอบผาน 
 5.  เสนอใหมีการทดสอบแบบ online  
 6. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ไดสอบถามผูประกอบการ เร่ือง
การใชคอมพิวเตอรของนักศึกษาฝกงาน พบวานักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรได แตจะมีปญหาเรื่องทักษะการพิมพ 
และ version ของโปรแกรมคอมพิวเตอร มากกวา 
 6. ใหศนูยคอมพิวเตอรสรุปเรือ่งนี้เสนอทีป่ระชุมทมีผูบริหารในวนัที ่11 มิถุนายน 2553 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
   4.1   การบรรยาย เรื่อง ระบบทะเบียนนักศึกษา โดย  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
   ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรบรรยาย เรื่อง ระบบทะเบียนนักศึกษา ซึ่งไดมีการพัฒนาระบบใหม โดยมี 
วัตถุประสงค เพื่อแกปญหาของระบบเดิม   รองรับความตองการของผูใชที่เพิ่มขึ้น  สนับสนุนการใชงานขอมูลรวมกัน
ทุกวิทยาเขต    และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   ซึ่งเดิมกองทะเบียนและประมวลผล/วิทยาเขตใชระบบ 
Back Office  เปนหลัก   แตจะมีอาจารย/ผูบริหาร/เจาหนาที่เขาไปใชงานบางบางสวน  และระบบจะอยูกระจัดกระจาย 
บางวิทยาเขตไมมีการใชงานทุกระบบ แตระบบใหมจะพัฒนาใหรวมอยูที่เดียวกัน เพื่อทําใหการประมวลผลขอมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยระบบ Back Office กองทะเบียนฯ ยังเปนหลักในการใชงาน สําหรับผูเกี่ยวของอื่น ๆ จะ
พัฒนาเปนระบบ web base  เพื่องายตอการติดตั้งโปรแกรม   และเนื่องจากมีนักศึกษา/อาจารยตางชาติเพิ่มมากขึ้น   จึงมี
การพัฒนาเปนระบบสองภาษารองรับดวย  ขณะนี้ระบบดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  เมื่อเดือนเมษายน 2553 ที่ผานมา 
ซึ่งศูนยคอมพิวเตอรไดเชิญเจาหนาที่ของทุกวิทยาเขตรวมทํา workshop เพื่อเตรียมความพรอม และเริ่มตนการใชระบบ
ใหมในภาคการศึกษาที่ 1/2553  เปนตนไป 
 
   ที่ประชุมรับทราบ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.  ภาพรวมระบบใหมยังไมตางจากระบบเดิม  
   2.  ระบบสารสนเทศของนักศึกษายังไมสมบูรณ 
   3.  การเรียกใชขอมูลนักศกึษาทั้งหมดหรือเฉพาะกลุมยังไมสามารถเรียกดูขอมูลได 
   4.  ใหมีระบบ lock section การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยูในแผนการศึกษา 
   5. ใหมีระบบเตือนนักศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําซอน โดยแจงใหนักศึกษาทราบวาจะไมมี
ช่ือทั้งสองรายวิชา   ในสวนของอาจารยที่ปรึกษาใหมีระบบเตือนโดยอาจเปนขอความบนหนา web 
   6.  ใหมีมาตรการในการแกปญหาการจองวิชาแตไมลงทะเบียนเรียน โดยไมมีเหตุผลสมควร  
   7. ใหกองทะเบียนฯ สาํรวจขอมูลวิชายอดนิยมวามีวิชาใดบาง โดยมีขอมูลประกอบดวย รหัส ช่ือรายวิชา 
อาจารยผูสอน จํานวนผูลงทะเบียน  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   
   4.2  จํานวนหลกัสูตรที่ไดปรับและตองดําเนินการปรับใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ   
พ.ศ. 2552 
  หลักสูตรที่ไดปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ   พ.ศ. 2552   แลว  มีจํานวน 26  หลักสูตร   
โดยเปน 
                         - หลักสูตรใหม  7  หลักสตูร    เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  2  หลักสูตร   และหลักสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษา  5 หลักสูตร   
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                         - หลักสูตรปรับปรุง  19  หลักสูตร    เปนหลักสูตรปริญญาตรี  10 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา  9 หลักสูตร     
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ถึงรอบการปรับปรุงใหแลวเสร็จและใชในปการศึกษา   2554   มีจาํนวน 
25  หลักสูตร  โดยเปน 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตหาดใหญ    13  หลักสูตร    
          - หลักสตูรของวิทยาเขตปตตานี           9  หลักสูตร 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตภูเก็ต               2  หลักสูตร 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี    1  หลักสูตร 
  หลักสูตรระดบัปริญญาตรีที่ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จและใชในปการศึกษา 2555 มีจํานวน 
116 หลักสูตร โดยเปน 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตหาดใหญ    44  หลักสูตร    
          - หลักสตูรของวิทยาเขตปตตานี          47  หลักสูตร 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตภูเก็ต                8  หลักสูตร 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตสุราษฎรธานี     9  หลักสูตร 
          - หลักสตูรของวิทยาเขตตรัง     8  หลักสูตร 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดแจงใหทกุคณะ/วิทยาเขต จัดทําแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรสงไปยังมหาวิทยาลัยเพือ่จัดทําระบบติดตามตอไปดวยแลว    
 

    มติท่ีประชุม  ขอใหคณะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากมีขอแกไขใหแจงไปยังมหาวิทยาลัย 
 
     4.3  กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จและตองใชในปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 
                         ฝายวิชาการไดแจงใหทุกคณะ/วิทยาเขต ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะ/วิทยาเขต ตองดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จและตองใชในปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555  เพื่อใหคณะสามารถดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด ฝายวิชาการจึงขอแจงกรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรที่ตองใชในป
การศึกษา 2554  และหลักสูตรที่ตองใชในปการศึกษา 2555  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

     มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  และใหแกไขขอความในตาราง  คําวา  “แจงสกอ.รับรองหลักสูตร”  
เปน  “แจง สกอ.รับทราบหลักสูตร” และคําวา “หลักสูตรไดรับการแจงผลการรับรอง” แกเปน “หลักสูตรไดรับการแจง
ผลการรับทราบ” 
 
   4.4   แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                         ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 1 (1/2553) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2553  ไดพิจารณาเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยใหฝายวิชาการไดจัดทํา  “ราง”  
แบบประเมินออนไลนเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดังกลาว  โดยใหนักศึกษาประเมินตนเองเพื่อเทียบระดับความรู 
ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชา ฝายวิชาการไดจัดทํา  “ราง” แบบ
ประเมินเพื่อทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพือ่ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  






