
    วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร     
คร้ังท่ี  4/2553      

วันพุธท่ี  4  สิงหาคม  2553    เวลา  13.30 น.                   
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี             

       
 
 

ผูมาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี   
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  คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี 

11.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
       คุณรัชชพงษ  ชัชวาลย (แทน) 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ   
        ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี     
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนติิศาสตร   กรรมการ  
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
19.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 
20.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา   เรืองไรรัตนโรจน     
21.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี    กรรมการ    
       นายเอกนรินทร  เอกอริยะสิริ 
22.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยพรปวีณ  ศรีงาม 
23.  รองคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
        ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง 
24.  รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยชิดชนก  ราฮิมมูลา 
25.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยนชุนาฎ  ใจกลา 
26.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
27.  รองคณบดีฝายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว            
       วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
        ดร.ประทีป  เวทยประสิทธิ์    
28.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภเูก็ต กรรมการ  
       อาจารยสุดฤดี  บํารุง 
29.  รองคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจดัการ     
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี    กรรมการ 
        ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  
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30.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       ดร.สวพร  โกยสมบูรณ  
31.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
       นางวภิาพรรณ  อินนุรักษ  (แทน)           
32.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
33.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                                       กรรมการและเลขานุการ    
       นางสาวสินีนาฏ  บญุชวย  
34.  นางอุไรรัชต    กาเทพ                     ผูชวยเลขานุการ  
35.  นางสาวจริาภรณ   นวลวัฒนา       ผูชวยเลขานุการ  
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตาน ี                                       รองประธานกรรมการ 
2.  ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 
4. รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะศกึษาศาสตร กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายพัฒนาคุณภาพการศกึษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
6.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
7.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วทิยาเขตปตตานี    กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล           ผูช้ีแจงเรื่อง  ขอมูลนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี  
                                                                                  ประจาํปการศึกษา 2553 
      

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม    จากนั้น ดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                  1.1  การจัดประชมุกลยุทธเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางดานภาษาอังกฤษ 
            มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมกลยทุธเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางดานภาษาอังกฤษ  ในวนัที่ 20-21 
สิงหาคม 2553  โดยเชิญประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเขารวมประชุม    และขอเชิญชวนคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขารวมประชุมดังกลาวดวย    
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วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังท่ี 3 (3/2553)   
                วันท่ี  7 กรกฎาคม  2553 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3 วาระแจงเพื่อทราบ 
3.1 ขอเชิญชวนผูสนใจเขาอานวารสารรูสมิแล ฉบับอิเล็กทรอนิคส 

ที่ประชุมรับทราบ   การเชิญชวนผูสนใจเขาอานวารสารรูสมิแล   ฉบับอิเล็กทรอนิคส    ซ่ึงไดรับการ 
รับรองจาก TCI (ศูนยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  
วารสารรูสมิแล ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  เร่ิมตีพิมพเผยแพรฉบับแรกเมือ่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2515  มีบรรณาธิการที่เปนนักวิชาการ กวี และนักเขียนที่มีช่ือเสยีง ผลัดเปลี่ยนกันมารับหนาที่
ตามลําดับ เชน  เนาวรัตน  พงษไพบูลย ศลิปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป รองศาสตราจารยประพนธ  เรืองณรงค  กว ี 
นักเขียนและนกัวิชาการผูเชีย่วชาญดานสังคมและวัฒนธรรม 3 จังหวดัภาคใต  เปนตน ผูสนใจสามารถเขามาอาน
บทความไดตาม Link นี้ http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/rlej/  
    

3.2 ขอเชิญสงบุคลากรเขารวมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย คร้ังที่ 5ฯ 

                            ที่ประชุมรับทราบ  การขอเชิญสงบุคลากรเขารวมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย  
คร้ังที่  5  ในโอกาสวันครูโลก     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดรับมอบหมายเปนเจาภาพหลักในการจัดประชุมดังกลาว   โดยมีกําหนดจัด
งานระหวางวันที่  26-28  สิงหาคม  2553   ณ  Hall 2-4 และหองฟนิกส 1-6  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี       และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการไดใหการ
สนับสนนุคาลงทะเบยีนสําหรับผูเขารวมประชุมซึ่งเปนบคุลากรในสังกดั/ในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอดุม-
ศึกษา  จํานวน 200  คน  (คาลงทะเบียนสําหรับเขารวมการประชุมคนละ 2,500 บาท)   จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
เสนอชื่อผูแทนเขารวมการประชุมดังกลาว  และเนื่องจากเปนเรื่องที่นาสนใจและมีความสําคัญ  ประธานจึงขอให
ผูเกี่ยวของเขารวมประชุมในครั้งนี้  
 

3.3 ช้ีแจงที่มาของขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                        ที่ประชุมรับทราบ การชี้แจงที่มาของขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร   เร่ือง   แนวทางการพัฒนางานวจิัยในชั้นเรียน ของคณะวิทยาศาสตร   ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  

3.4 การจัดทําขอมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  
ที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2553 
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                          ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทําขอมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของคณะ/วิทยาเขตที่เปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง ที่จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF แลว และเปดสอน
ในปการศึกษา 2553 รวมทั้งรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปดสอนใหแกหลักสูตรขางตนในภาคการศึกษาที ่
1/2553 มายังมหาวิทยาลัย โดยสงผานประธานหลักสูตรคณะกอนเปดภาคการศึกษา 2 สัปดาหและคณะรายงานขอมูล
ไปยังมหาวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4) ยังไมมี
ขอมูลเนื่องจากยังไมมีรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2553 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  และเนื่องจากการรายงานขอมูลขางตนเปนการรายงานครั้งแรก บางคณะเขาใจเกี่ยวกบัวันที่ตองรายงาน
มหาวิทยาลัยคลาดเคลื่อน จึงขอใหคณะแจงยืนยันวันทีส่งเอกสาร มคอ. 3 มายังมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เพื่อใหการ
รายงานขอมูลมคีวามครบถวน กรณทีี่คณะยังไมไดรายงานขอมูลฯ ไปยงัมหาวิทยาลยัตามเวลาที่กําหนด ขอใหมหาวิทยาลัย 
ประสานไปยังคณะอยางเปนทางการ 
  

3.5 แนวปฏิบัติในการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร 

                        ที่ประชุมรับทราบ แนวปฏิบัติในการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร  ซ่ึงที่ประชุมคณบดีในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติในการกําหนดอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้ อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 3 หลักสูตร โดย 2 ใน 3 หลักสูตร ตองเปน
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน เปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาโท-ระดับปริญญาเอก หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต-ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   และเนื่องจากยังไมชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรพหุสาขาวิชาและการนิยามอาจารยประจําหลักสูตรขาม
ระดับการศึกษา   จึงขอใหฝายวิชาการหาความชัดเจนกอนประกาศใชตอไป  
 

3.6 ขอมูลนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 

                           ที่ประชุมรับทราบ  ขอมูลนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 ซ่ึงกองทะเบียน
และประมวลผลไดรายงานจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  โดยจําแนกตามวิทยาเขต จํานวนการรับนักศึกษา
และจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  เพศ  ศาสนา ภูมิภาคและภูมิลําเนาพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต กับ  4  อําเภอ  จังหวัดสงขลา  (จะนะ  นาทวี  สะบายอย  เทพา)   และจังหวัดที่ตั้งของวิทยาเขต  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  และที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้    
   1.  ตารางที่ 1  ใหมีขอมูลนักศึกษาไมมารายงานตัวดวย 
   2.  ตารางที่ 2   แกจํานวนนักศึกษาหญิงทั้งหมด “24,447 คน”   เปน  “4,847 คน” 
  3.  เพื่อใหไดขอมูลครบถวน  ขอใหวิทยาเขตภูเก็ตแจงขอมูลที่เกี่ยวของใหกองทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อรวบรวมขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย    
                            4.  ใหกองทะเบียนและประมวลผลรายงานขอมูลที่สมบูรณตอที่ประชุมสภาวิชาการและสภา-
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
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วาระท่ี 4   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
4.1  รางโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดทํากลยุทธการจัดการศึกษา” วันที่ 27-28 กันยายน  2553  
        ฝายวิชาการเสนอ “ราง” โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดทํากลยุทธการจัดการศึกษา” วันที่ 27-28  

กันยายน  2553 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

                         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  “ราง” โครงการสัมมนาฯ  โดยในการสัมมนาดังกลาว ใหนําเสนอแนวคิดใน
การจัดการกลยุทธดานการจัดการศึกษา  5 ประเด็น   และเชิญผูมีความรู/เช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนวิทยากร   
                 1.  การจัดตั้งหนวยศาสตรศึกษา    
             2.  การจัดการเรียนการสอนที่เปน active learning   
             3.  การพัฒนาสมรรถนะของอาจารยดานการเรียนการสอน 
                         4.  ระบบอาจารยที่ปรึกษา   
                         5.  การวิจัยในช้ันเรียน 
             

4.2  สรุปความเห็น/ขอเสนอแนะแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                        ดวยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  เมือ่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีมติใหหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดําเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามตัวบงช้ีที่กําหนดใหทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในปนั้นๆ โดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดําเนินการคือ จัดทําแบบประเมิน
ออนไลนเพื่อใหนักศึกษาประเมิน และเสนอแนวทางสําหรับการจัดกลไกการทวนสอบภายในคณะ โดยอาจสุมทวน
สอบจากรายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) วาไดดําเนินการตามที่รายงานไวหรือไม สําหรับผูทวนสอบอาจเปนทีมหลักสูตร ทีมผูสอน หรือ
คณะกรรมการ โดยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะ สําหรับการจัดทําแบบประเมินออนไลนมอบหมายใหฝายวิชาการ
จัดทํา “ราง”   เพื่อเสนอพิจารณาในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 พิจารณาแลวมีมติใหสงรางดังกลาวใหคณะพิจารณา  ซึ่งคณะ/วิทยาเขต 
ไดเสนอความเห็นมายังมหาวิทยาลัย และฝายวิชาการไดสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะเสนอคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

       มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหฝายวิชาวิชาการทบทวนแบบประเมินเพื่อทวนสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนใหมใหเปนแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย และคณะสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม โดยแบบ
ประเมินดังกลาวใชสําหรับรายวิชา  สวนการจัดทําแบบประเมินฯ ในสวนของหลักสูตรจะนํามาพิจารณาในโอกาส
ตอไป  และขอใหคณะที่ยังไมแจงความเห็นเกี่ยวกับ “ราง” แบบประเมินฯ  สงความเห็นไปยังมหาวิทยาลัย  เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดทําแบบประเมินฯ ของฝายวิชาการตอไป   

 
 






