
                วาระที่  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

คร้ังที่  10/2549 
วนัพุธที่  1  พฤศจกิายน  2549    เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 

ผู้มาประชุม 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        ประธานกรรมการ 
       รองศาสตราจารย ์ดร.อรัญญา  เชาวลิต   
  2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬา และวฒันธรรม   กรรมการ 
       รองศาสตราจารยผ์ดุงยศ  ดวงมาลา  
  3.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงนุช   บุญยงั      
  4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศึกษาตรัง             กรรมการ 
       อาจารยป์รารถนา  หลีกภยั 
  5.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคุณภาพ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี        กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยโ์นรี  ใจใส่       
  6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์                      กรรมการ 
       รองศาสตราจารยล์ดัดา   เอกสมทราเมษฐ ์  
       ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  (แทน) 
  7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ          กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา   ตนัติกิตติ 
  8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์          กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยปั์ญญรักษ ์  งามศรีตระกลู 
  9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะวิทยาการจดัการ          กรรมการ 
       อาจารยธี์รวฒัน ์ หงัสพฤกษ ์  
       รองคณบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ   (แทน)  
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา   คณะเภสชัศาสตร์   กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤบดี  ผดุงสมบติั 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะทนัตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิงวิไลรัตน ์ วรภมร 
12.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์                       กรรมการ 
       รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรีุ  วศินานุกร  
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รัสศรี  บวับาน        
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14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์         กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลี  สบายยิ่ง 
15.  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย   กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ์ดร.สนัน่   ศุภธีรสกลุ  
16.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี   กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. โอภาส   พิมพา 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    (แทน) 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พงษศ์กัด์ิ     เหล่าดี   (แทน) 
18.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา      กรรมการ 
        เขตการศึกษาภูเกต็ 
19.  หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
       นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์ 
20.  หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
       นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
21.  นางอุไรรัชต ์  กาเทพ                    ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                    กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดุลยธรรม 
2.  รักษาการในต าแหน่งผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรัตน ์  สร้อยเสริมทรัพย ์    
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์                                                          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร. สมบูรณ์   เจริญจิระตระกลู 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมบริการ  เขตการศึกษาภูเกต็    กรรมการ 
      อาจารยส์มเจตน ์   ศรีระบาย 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เขตการศึกษาภูเกต็     กรรมการ 
6.  ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา             กรรมการและเลขานุการ 
     นางรัตนาภรณ์   เครืองาม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้  
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ  ผูช้ี้แจงหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการในอิสลาม 
     ผูช่้วยศาสตราจารยมู์หมัมดัรอฟลี  แวหามะ  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550   คณะวิทยาการจดัการและวิทยาลยัอิสลาม- 
  ศึกษา 
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3.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรษมน  บุษบง  ผูช้ี้แจงเร่ือง  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ต่อเน่ือง)  หลกัสูตรปรับปรุง                 
                                                                                     พ.ศ. 2550  คณะวิทยาการจดัการ 
4.  อาจารยม์ลัลิกา  อุณหวิวรรธน์   ผูช้ี้แจงเร่ือง  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี  2  
                                                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  นางสาวสุพชัรีย ์   องัคสุวรรณ   งานทะเบียนกลาง 
6.  นายสุพฒัน ์ จารุกะนิตย ์   งานทะเบียนกลาง 
7.  นางสาววนสันนัท ์   ฉตัรศิริวรางกรู   งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
8.  นางสาวจิราภรณ์    นวลวฒันา   งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
    เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้ ประธานเปิดการประชุมและแนะน าผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤบดี ผดุงสมบติั  รองคณบดี- 
ฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา    คณะเภสชัศาสตร์   อาจารยธี์รวฒัน ์  หงัสพฤกษ ์   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    มาประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    คณะวิทยาการจดัการ      และรองศาสตราจารยล์ดัดา  
เอกสมทราเมษฐ ์  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มาประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์    จากนั้น    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 
 

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 

  
วาระที่  2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที่  9/2549 

  วนัพุธที่   4   ตุลาคม  2549 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระที่  3  เร่ืองด าเนินการตามมตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 
วาระที่  4   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    4.1   บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยับูรพา 
         ท่ีประชุมรับทราบ  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)  และ/หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
(หลกัสูตรภาษา-องักฤษ)  มหาวิทยาลยัของรัฐ  11 สถาบนั  อนัไดแ้ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัสงขลา- 
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นครินทร์     ซ่ึงมหาวิทยาลยับูรพาไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือดงักล่าว   เม่ือวนัท่ี   5   สิงหาคม  2549   
ณ  มหาวิทยาลยับูรพา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                          

4.2 การด าเนินการแขวน  web  ขอ้มูลหลกัสูตร                
         ท่ีประชุมรับทราบ  การด าเนินการแขวน  web  ขอ้มูลหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับปรุง
ขอ้มูลหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา  2548  และ  2549  แลว้    (ยกเวน้ในส่วนโครงสร้าง
หลกัสูตร   ซ่ึงยงัไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขไดท้ั้งหมด     เน่ืองจากปัญหาการเปล่ียนแปลงรูปแบบ/ชนิดของ  File  ขอ้มูล)  
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และหากพบวา่มีขอ้มูลบางส่วนยงัไม่ถูกตอ้ง  ขอความกรุณาแจง้ให้
งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ กองบริการการศึกษาทราบ เพ่ือจะไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป  และหลกัสูตรใดยงัมีอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ ์สกอ.  เช่น  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนอ้ยกวา่  5  คน  เป็นตน้  ขอใหด้ าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑด์ว้ย  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเตรียมให ้ สมศ.  นั้น   ทุกหลกัสูตรมีอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ.    
 
 4.3  สรุปผลการ access e-journal  ปี 2549 
        ท่ีประชุมรับทราบ  สรุปผลการ access e-journal  ปี 2549  ของผูใ้ช ้e-journal  เขา้สู่ระบบจ านวน  169,934  
คร้ัง/เดือน   ตามท่ีฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง   อรรถกระวีสุนทร   ไดร้ายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ  ตวัช้ีวดัท่ี 3.3.5 จ านวนคร้ังท่ีผูใ้ช ้E-journal accesss เขา้สู่ระบบ  อยูท่ี่ระดบั 5 คะแนน  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 
                    4.4 สรุปผลการปฏิบติัราชการในมิติท่ี 1 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ  ตวัช้ีวดัท่ี 3.2.1  จ านวน  
รายวิชาท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (interactive)  และตวัช้ีวดัท่ี  3.2.2  จ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   สรุปผลการปฏิบติัราชการในมิติท่ี 1 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ  ตวัช้ีวดั
ท่ี  3.2.1  จ านวนรายวิชาท่ีมีส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (interactive)  มีจ านวน  892  รายวิชา  อยูท่ี่ระดบั  5  คะแนน   และ
ตวัช้ีวดัท่ี  3.2.2  จ านวนรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ  มีจ านวน  256  รายวิชา  อยูท่ี่ระดบั  4  คะแนน   ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
     
                     4.5 สรุปขอ้มูลการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมาแลว้เกิน  5 ปี  และยงัไม่ไดป้รับปรุง
หลกัสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ    สรุปขอ้มูลการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมาแลว้เกิน 5 ปี  
และยงัไม่ไดป้รับปรุงหลกัสูตร  โดยหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษา  มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอน
ก่อนปี  2544   และตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรในปี  2549   จ านวน  28  หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปี 2545  และตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรในปี  2550  จ านวน  12  หลกัสูตร  ส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษา  
มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนก่อนปี 2544  และตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2549  จ านวน 48 หลกัสูตร  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปี  
2545  และตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2550  จ านวน  6  หลกัสูตร     ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
และประธานขอความร่วมมือคณะด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเปิดสอนก่อนปี 2544  ใหแ้ลว้เสร็จทนัเปิดสอนในปี 2550 
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                     4.6  สรุปผลการคดัเลือกนกัศึกษาตามโครงการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ประจ าปีการศึกษา  2550 
   ท่ีประชุมรับทราบ   สรุปผลการคดัเลือกนกัศึกษาตามโครงการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา  2550  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
   1.  คณะเขา้ร่วมรับนกัศึกษาตามโครงการน้ี    จ านวน  21  คณะ  (ยกเวน้คณะแพทยศาสตร์  ทนัตแพทย-
ศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์)  จ านวนรับนกัศึกษาทั้งหมด  1,422  คน 
   2.  ผูส้มคัร จ านวน  7,178  คน  (เลือกได ้2 อนัดบั  จ าแนกผูส้มคัรตามอนัดบัการเลือก  อนัดบั  1 จ านวน  
7,178 คน   และอนัดบั 2  จ านวน 6,600  คน) 
   3.  ผา่นการคดัเลือกและมีสิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์  จ านวน 2,136  คน  เป็นนกัเรียนภาคใต ้ จ านวน 1,625  
คน  และนกัเรียนภาคอ่ืน ๆ จ านวน  511  คน 
   4.  เขา้สมัภาษณ์จริง  จ านวน  1,140  คน   เขา้สมัภาษณ์ท่ีกรุงเทพฯ  จ านวน  204  คน    และท่ีวิทยาเขต
หาดใหญ่  จ านวน  936  คน 
   5.  ผา่นการสมัภาษณ์และรอยนืยนัสิทธ์ิ  จ านวน  961  คน    คิดเป็นร้อยละ  67.58%   ของจ านวนรับ 
นกัศึกษาตามโครงการน้ี 
   6.  ก าหนดใหย้ืนยนัสิทธ์ิและช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนล่วงหนา้จ านวน  3,000 บาท  ระหวา่งวนัท่ี  6-10 
พฤศจิกายน  2549    และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในวนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2549 
 

                     4.7  การแจง้ขอ้มูลรายวิชาเปิดสอนผา่น web 
   ท่ีประชุมรับทราบ   การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเก่ียวกบัการแจง้ขอ้มูลรายวิชาเปิดสอนผา่น  web ของ
งานทะเบียนกลาง วา่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  การแจง้ขอ้มูลรายวิชาท่ีเปิดสอน ใหค้ณะ/ภาควิชาแจง้ผา่น  web  และตาม
ระบบเดิมควบคู่กนัไปเพ่ือการตรวจสอบ   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                                                                                                                                                                                
 

                     4.8  การจดัท าแผนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพดา้นการผลิตบณัฑิต 
   ท่ีประชุมรับทราบ  การจดัท าแผนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพดา้นการผลิตบณัฑิต  ซ่ึงงานทะเบียน-
กลางไดแ้จง้ขอ้มูลตวัช้ีวดั   และขอ้มูลผลการเรียนใหทุ้กคณะทราบทุกภาคการศึกษา  และในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการ-
ศึกษา  2549    คณะไดแ้จง้แผนด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพดา้นการผลิตบณัฑิต  ใหง้านทะเบียนกลาง  ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                      4.9  แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิต   จ านวนชัว่โมงทฤษฎี   จ านวนชัว่โมงปฏิบติั    และจ านวนชัว่โมง
ศึกษาดว้ยตนเอง  ในรายวิชาประเภทต่าง ๆ ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
     ท่ีประชุมรับทราบ     แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิต   จ านวนชัว่โมงทฤษฎี  จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  
และจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง   ในรายวิชาประเภทต่าง ๆ   ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   และบณัฑิตศึกษา    มหา-
วิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 

1. รายวชิาทฤษฎี  
          -  ก าหนดใหร้ายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย  จ านวนชัว่โมงทฤษฎี 1 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมง
ศึกษาดว้ยตนเอง   2  ชัว่โมง  ทั้งน้ีจ านวนชัว่โมงรวมในวงเลบ็จะตอ้งเท่ากบั 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
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                   ตวัอย่าง      การเขียนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี         

     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
                                         1(1-0-2) 

                   2(2-0-4) 
                    3(3-0-6) 

2. รายวชิาปฏิบัติ 
          -  ก าหนดใหร้ายวิชาปฏิบติั  1 หน่วยกิต    ประกอบดว้ย  จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  2-3 ชัว่โมง   จ านวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง  0-1  ชัว่โมง การก าหนดจ านวนชัว่โมงปฏิบติั 2 หรือ 3 ชัว่โมง ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ   ทั้งน้ี 
จ านวนชัว่โมงรวมในวงเลบ็จะตอ้งเท่ากบั  3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
                                  ตวัอย่าง   การเขียนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบติั 
                                      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
                              1(0-2-1)   หรือ   1(0-3-0) 
                2(0-4-2)   หรือ   2(0-6-0) 

3. รายวชิาที่มทีั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ 
            -  การคิดจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน คิดเช่นเดียวกบัรายวิชาทฤษฎีและปฏิบติั   (ตามขอ้ 
1 และขอ้  2)   ทั้งน้ี  จ านวนชัว่โมงรวมในวงเลบ็จะตอ้งเท่ากบั  3  เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
                                  ตวัอย่าง จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
                                  กรณีท่ีคิดชัว่โมงปฏิบติั = 2 ชัว่โมง   2(1-2-3)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
                    3(2-2-5)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 2 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
                        3(1-4-4)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 2 หน่วยกิต) 

                    กรณีท่ีคิดชัว่โมงปฏิบติั = 3 ชัว่โมง    2(1-3-2)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
                                  3(2-3-4)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 2 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
                                       3(1-6-2)    (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 2 หน่วยกิต) 

4. รายวชิาสัมมนา   
           - การคิดจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน ใหคิ้ดเป็นจ านวนชัว่โมงปฏิบติั หรือคิดเป็นจ านวน
ชัว่โมงทฤษฎีร่วมกบัจ านวนชัว่โมงปฏิบติั  ทั้งน้ี จ านวนชัว่โมงรวมในวงเลบ็จะตอ้งเท่ากบั 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
                                    กรณีการคิดจ านวนชัว่โมงปฏิบติั   ก าหนดใหช้ัว่โมงปฏิบติั (สมัมนา) 1 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย  
จ านวนชัว่โมงปฏิบติั 2 ชัว่โมง  จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง  1 ชัว่โมง      
                                    กรณีท่ีคิดจ านวนชัว่โมงทฤษฎีร่วมกบัจ านวนชัว่โมงปฏิบติั  ใหคิ้ดจ านวนชัว่โมงทฤษฎี 1 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย จ านวนชัว่โมงทฤษฎี 1 ชัว่โมง และจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง  2 ชัว่โมง   ส่วนการคิดจ านวน 
ชัว่โมงปฏิบติั    ใหคิ้ดเช่นเดียวกบักรณีมีเฉพาะจ านวนชัว่โมงปฏิบติั 

               ตวัอย่าง        จ านวนหน่วยกิต    (ทฤษฎี – ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
               รายวิชาสมัมนามีปฏิบติัอยา่งเดียว       1(0-2-1) 

                2(0-4-2) 
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                3(0-6-3) 
 

รายวิชาสมัมนามีทฤษฎีและปฏิบติั      2(1-2-3)     (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
                  3(1-4-4)      (เป็นรายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ปฏิบติั 2 หน่วยกิต) 
                             3(2-2-5)      (เป็นรายวิชาทฤษฎี 2 หน่วยกิต  ปฏิบติั 1 หน่วยกิต) 
 
 

            5.  รายวชิาโครงงาน  โครงการวจิยั/โครงงานวิจยั  ปัญหาพเิศษ  การศึกษาด้วยตนเอง  การค้นคว้าอสิระ
สารนิพนธ์  และวทิยานิพนธ์   
         -  ก าหนดใหร้ายวิชาเหล่าน้ี 1 หน่วยกิต   ประกอบดว้ย   จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  3  ชัว่โมง  ไม่ตอ้งระบุ
จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง เน่ืองจากถือวา่รายวิชาน้ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาดว้ยตนเองอยู่แลว้  ทั้งน้ี จ านวนชัว่โมงรวม
ในวงเลบ็จะตอ้งเท่ากบั  3  เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
                     ตวัอย่าง       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
                 1(0-3-0)          
                 2(0-6-0) 
            3(0-9-0) 
        รายวิชาสารนิพนธ์                 6(0-18-0)  
        รายวิชาวิทยานิพนธ์               12(0-36-0) 
         6. รายวชิาฝึกงาน   เช่น    สหกิจศึกษา    การฝึกสอน   การฝึกงานภาคสนาม    การฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบติั 
การฝึกงานในโรงพยาบาล     
                  -  ก าหนดใหก้ารฝึกปฏิบติังาน 1 หน่วยกิต ใชเ้วลาฝึกปฏิบติั 3-6 ชัว่โมง/สปัดาห์  และไม่ตอ้งระบุจ านวน
ชัว่โมงปฏิบติั    เน่ืองจากถือวา่รายวิชาน้ีมีลกัษณะเป็นการปฎิบติัรวมอยูใ่นการศึกษาดว้ยตนเองอยูแ่ลว้ ทั้งน้ี จ านวน
ชัว่โมงรวมในวงเลบ็เป็น  3-6 เท่า  ของจ านวนหน่วยกิต 
                           ตวัอย่าง           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
                       1(0-0-3)                                   
             1(0-0-4) 
             1(0-0-5)  
            1(0-0-6) 
        การฝึกสอน                6(0-0-36) 
 

       -  กรณีรายวิชาฝึกงานท่ีไม่ก าหนดเป็นจ านวนหน่วยกิต   ใหก้ าหนดเป็นจ านวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการ
ฝึกงานโดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
                       7.  รายวชิาที่มกีารจดัการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ  ซ่ึงต่างไปจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  เช่น  รายวชิาท่ี
จดัการเรียนการสอนแบบ  PBL     
         -  การก าหนดการเขียนจ านวนชัว่โมงของทฤษฎี  ปฏิบติั  และศึกษาดว้ยตนเอง  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะ 
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                 ทั้งน้ี   แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงทฤษฎี  จ านวนชัว่โมงปฏิบติั   และจ านวน
ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองขา้งตน้    ใหใ้ชใ้นการจดัท าหลกัสูตรใหม่    หลกัสูตรปรับปรุง     การเปิดรายวิชาใหม่    และการ
ปรับปรุงรายวิชา  ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                      4.10  การใหค้วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
      ท่ีประชุมรับทราบ วา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  สรีสอา้น ) ไดม้อบ
นโยบายแก่ผูบ้ริหารองคก์รหลกั ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการ ท าหนา้ท่ีในการปลูกฝัง
ใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ  และหลกัการท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียน   นกัศึกษา  ประชาชนทัว่ไป   ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจง้มหาวิทยาลยัรับทราบ
นโยบายดงักล่าวและพิจารณาแทรกความรู้  ความเขา้ใจ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  เขา้ไปในเน้ือหารายวิชาต่าง ๆ ของหมวด-
วิชาศึกษาทัว่ไป  หรือเน้ือหารายวิชาอ่ืน  หรือจดัเป็นวิชาเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง     ซ่ึงอาจจะผนวกลงไปในกิจกรรม
ต่าง ๆ ดว้ย   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
 

วาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 5.1    เร่ืองสืบเน่ือง 
  5.1.1   ร่างระเบียบฯ  วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ.........      

                      งานทะเบียนกลางไดเ้สนอร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ...….   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 

 มตทิี่ประชุม     มีมติเห็นชอบโดยขอใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารร่างระเบียบฯ   ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดงัน้ี 
 

                     1.  เน่ืองจากร่างระเบียบดงักล่าวปรับปรุงเพ่ือรองรับการเรียนการสอนหลกัสูตรในลกัษณะ 
Competency Based    แต่ในเอกสารท่ีน าเสนอยงัไม่เห็นความชดัเจนวา่ระเบียบฯ    ท่ีปรับใหม่ขอ้ใดบา้งท่ีรองรับการเรียน
การสอน Competency  Based   จึงขอใหร้ะบุค าอธิบายตามท่ีไดช้ี้แจงในท่ีประชุมไวใ้นเอกสารเปรียบเทียบระเบียบฯ  พ.ศ. 
2541  กบัระเบียบฯ ท่ีปรับปรุงใหม่ 

           2. ขอ้ 7.3.1 การสอบแกต้วั กรณีนกัศึกษาไม่ผา่นการประเมินควรจะมีกรอบเวลาก าหนดท่ีจะตอ้ง
สอบแกต้วัใหเ้สร็จ และขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในยอ่หนา้ท่ี 2 จาก “โดยระดบัคะแนนใหม่ท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่เกินระดบั
คะแนน C”   เป็น  “โดยระดบัคะแนนใหม่ท่ีไดต้อ้งไม่เกินระดบัคะแนน C”  
                   3.  ขอ้ 7.4  การสอบประมวลความรู้ตลอดหลกัสูตร 2 ระดบั ควรระบุวา่ เป็นระดบัใด และขอให้
แกไ้ขการใหนิ้ยามของสญัลกัษณ์  S และ U  วา่ใชส้ าหรับรายวิชาสอบประมวลความรู้ 
                 4.  ขอ้ 9.2 การก าหนดคุณสมบติัของผูส้มควรไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม   ขอใหแ้กไ้ขขอ้ความจาก 
“ไม่เคยเรียนซ ้าชั้น”  เป็น   “ไม่เคยเรียนซ ้ารายวิชา”         
                            5.  ขอ้ 10.2 การก าหนดใหน้กัศึกษาพน้สภาพกรณีไดร้ะดบัคะแนน E หรือ สญัลกัษณ์ U  ในราย-
วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนคร้ังท่ี 2 ของหลกัสูตรขอใหร้ะบุดว้ยวา่ใชก้บัตั้งแต่ชั้นปีใด  
         6.  ขอ้ 10.6  ก าหนดใหน้กัศึกษาพน้สภาพหากไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90    เม่ือ
ส้ินสุดการศึกษาชั้นปีท่ี 5 ขอใหต้รวจสอบวา่หากนกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนน C ในชั้นปีท่ี 5 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
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หรือไม่    ซ่ึงจะเก่ียวโยงกบัขอ้  7.3.1  ซ่ึงก าหนดวา่การสอบแกต้วั หรือเขา้รับการประเมินผลใหม่โดยระดบัคะแนนใหม่
ท่ีไดต้อ้งไม่เกินระดบัคะแนน C 
 
 

 
5.1.2   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการในอิสลาม    หลกัสูตรใหม่    พ.ศ. 2550 

คณะวิทยาการจดัการ และวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
              คณะวิทยาการจดัการเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการในอิสลาม   หลกั- 

สูตรใหม่   พ.ศ. 2550  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  

 

                               มตทิี่ประชุม   มีมติเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว โดยขอใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสูตร
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดงัน้ี 
               1.  ปกหลกัสูตร ค าวา่ “หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550”  ขอใหแ้กเ้ป็น  “หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.....” 
                      2.  ปรับการระบุจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   
                                      3.  การระบุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ทุกกลุ่มวิชาขอใหใ้ชร้ายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอน
อยูแ่ลว้ในวิทยาเขตปัตตานี หรือวิทยาเขตหาดใหญ่โดยใหก้ าหนดวิชาพลศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต ไวด้ว้ย และวิชาศึกษา
ทัว่ไปตอ้งเป็นไปตามปรัชญาวิชาศึกษาทัว่ไปตามท่ี  สกอ. ก าหนด  ไม่ควรน ารายวิชาเบ้ืองตน้หรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชา
เฉพาะมาจดัเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเป็นวิชาบูรณาการซ่ึง
จะก าหนดใหน้กัศึกษาทุกหลกัสูตรทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษาตอ้งเรียนซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการไดเ้สร็จในปีการศึกษา 2550  
ดงันั้น การระบุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จึงขอใหร้ะบุในลกัษณะเปิดกวา้งไวเ้พ่ือใหส้ามารถบรรจุรายวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าไวไ้ดด้ว้ย 
          4.  ขอใหป้รับรายวิชา 470-101 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ  และรายวิชา 470-105 สถิติในการ
บริหาร ซ่ึงช่ือและเน้ือหาค่อนไปทางดา้นวิชาเฉพาะไม่ใช่วิชาศึกษาทัว่ไป 
              5.   ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่วิชาภาษาองักฤษก าหนดไว ้6 หน่วยกิต     ควรมีรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ี
สอนเป็นภาษาองักฤษซ่ึงอาจเป็นภาษาองักฤษในเชิงวิชาชีพอีก  3-6 หน่วยกิต 
                                     6.  หนา้ 2 ขอ้ 4.2 ปรัชญาของหลกัสูตร ค าวา่ “มีทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งเป็ระบบ”  แกเ้ป็น  
“มีทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ” 

                       7.  หนา้ 10   ขอ้ 17 งบประมาณ   ขอใหร้ะบุงบประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาดว้ย 
                8.  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขช่ือรายวิชา ดงัต่อไปน้ีในทุกท่ีท่ีปรากฏ 
             1)  รายวิชา 470-211 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology  
Management)   หรือ   “รายวิชา  470-211  การใชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Computer Application in Business)”       

    2)  รายวิชา 470-430 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 
                   - หนา้  58    ค าวา่  “ระเบียบวิจยัทางธุรกิจ” แกเ้ป็น “ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ”  

    3)  รายวิชา 470-110 หลกัเศรษฐศาสตร์ 1 
                 - หนา้ 22 ค าวา่ “Principles of Economics 1” แกเ้ป็น “Principles of Economics I” 

    4) รายวิชา 470-260 ระบบสารสนเทศในองคก์ร   ค าวา่ “System” หรือ “Systems” 
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    5) รายวิชา 470-281 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม    ค าวา่   “Thought”  หรือ  
“Thoughts”    

    6) รายวิชา 470-283 ฟิกฮเ์บ้ืองตน้    ค าวา่  “to Fiqh”  หรือ  “of Fiqh” 
   
   7)  รายวิชา 470-387 การจดัการสถาบนัการเงินในอิสลาม   ค าวา่  “Financial Institution  

Management in Islam”  หรือ “Monetary Institution Management in Islam” 
   8) รายวชิา 470-460 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ ค าวา่ “System” หรือ   

“Systems” 
   9) รายวชิา 470-470 ภาษามลายเูพ่ือธุรกิจ 1 ค าวา่ “Malay for Business 1”   แกเ้ป็น   “Malay  

for Business I” 
 10) รายวิชา 470-481 การจดัการลงทุนในอิสลาม    ค าวา่   “Investment in Islam”    แกเ้ป็น  

“Investment Management in Islam”    
             9. ช่ือภาษาองักฤษรายวิชาดงัต่อไปน้ี ขอใหร้ะบุวงเลบ็ดว้ย 
       1) รายวิชา 470-106 การรู้และการใชส้ารสนเทศ 
     2) รายวิชา 470-210 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
       3) รายวิชา 470-260 ระบบสารสนเทศในองคก์ร 

        

    5.2   เร่ืองเสนอใหม่ 
            5.2.1  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (ต่อเน่ือง)  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2550  คณะวิทยาการจดัการ 
                             คณะวิทยาการจดัการเสนอหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (ต่อเน่ือง)  หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2550   เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
    
                       มตทิี่ประชุม   มีมติเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว โดยขอใหรั้บประเดน็ดงัต่อไปน้ีไปด าเนินการก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดงัน้ี 
            1. แกไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสูตร  ดงัน้ี 
                        1.1  ขอใหป้รับการระบุชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด       
               1.2  หนา้ 3 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาขอ้  8.4   อาจไม่ตอ้งระบุเน่ืองจากปรากฏอยูใ่นระเบียบฯ   
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี แลว้ 
                       1.3  หนา้ 3  ระยะเวลาการศึกษา  แกไ้ขเป็น  “เป็นหลกัสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา โดยก าหนดเวลาเรียน
นอกเวลาท าการ  ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 2 ปีการศึกษา  และใชเ้วลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน  4  ปีการศึกษา” 
                            1.4   หนา้ 4   อาจารยผ์ูส้อน    ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ข  ช่ือ-สกุล คุณวฒิุสูงสุด  สาขาวิชาและ
ปีท่ีส าเร็จการศึกษาของอาจารย ์   เช่น    อาจารยจ์นัทรา   ทองพุฒ   ผูช่้วยศาสตราจารยจ์งพิศ   ศิริรัตน ์  อาจารยจ์นัทวรรณ   
นอ้ยวนั    อาจารยก์ลุวดี   ล่ิมอุสนัโน    ผูช่้วยศาตราจารยทิ์พยว์รรณ   เรืองกิตติสกลุ    อาจารยม์นัทชยั   สุทธิพนัธ์ุ   ผูช่้วย-
ศาสตราจารยย์พุาวดี    สมบูรณกลุ 
                           1.5  หนา้  9    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    

                                  -   กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  จ านวน  3  หน่วยกิต    ขอใหเ้พ่ิมขอ้ความต่อไปน้ี     
                                       “ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาศึกษาทัว่ไป    กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน”           
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                                  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน 3 หน่วยกิต   ขอใหเ้พ่ิมขอ้ความต่อไปน้ี 
                                      “ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน” 

                      
 
                              1.6   หนา้ 8  ขอ้ 18 งบประมาณ ขอใหร้ะบุค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาดว้ย      
                                         1.7   ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขรหสัรายวิชาการฝึกงาน   “จ านวน  0(320 ชัว่โมง)”  เป็น              
“จ านวน  320  ชัว่โมง” 
                    1.8   หนา้  36-41 แกไ้ขตารางช่องหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549    เป็น    “หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ........” 
                            1.9  หนา้ 39   
                                    -  ขอ้ความ   “ - เปิดรายวิชา 471-412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์”  
แกเ้ป็น “ -ยา้ยรายวิชา 471-412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์  จากกลุ่มวิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอกบงัคบั” 
                                                  -  ขอ้ความ   “ - เปิดรายวิชา 471-431 การตรวจสอบภายใน”  แกเ้ป็น  “ - ยา้ยรายวิชา      
471-431 การตรวจสอบภายใน   จากกลุ่มวิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอกบงัคบั” 
                                    2.  เน่ืองจากหลกัสูตรไดเ้ปล่ียนช่ือปริญญาจาก  “บริหารธุรกิจบณัฑิต”   เป็น    “บญัชีบณัฑิต”    ซ่ึง
เป็นช่ือปริญญาท่ียงัไม่ไดก้ าหนดในพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยช่ือปริญญาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    จึงขอใหค้ณะ
ด าเนินการขอก าหนดช่ือปริญญาไปยงังานทะเบียนกลางดว้ย   
                       อน่ึง สภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังท่ี 88(7/2549) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2549  ไดพิ้จารณาหลกัคิดฯ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง) เขตการศึกษาตรังวา่ เน่ืองจากใน
อนาคต สกอ.จะไม่สนบัสนุนการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)      แต่สนบัสนุนวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต 
โดยรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  เขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (4 ปี) 
แทน แต่เน่ืองจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (4  ปี)   ของคณะวิทยาการจดัการอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ    ท่ีประชุมจึงใหใ้ช้
หลกัสูตรต่อเน่ืองไปก่อน       เม่ือหลกัสูตร  4  ปี     ด าเนินการแลว้เสร็จ       ใหป้รับหลกัสูตรต่อเน่ืองน้ีเพ่ือเทียบโอนเขา้สู่
หลกัสูตร  4  ปี ต่อไป  
 
           5.2.2   โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์  ประเภทท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                    งานรับนกัศึกษาเสนอเร่ือง   โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี  2    ของคณะวิศวกรรมศาสตร์    
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                                มตทิี่ประชุม   เห็นชอบโครงการดงักล่าว  และใหเ้สนอมหาวิทยาลยัอนุมติัต่อไป  
 
             5.2.3   แนวทางการแกไ้ขการส่งระดบัคะแนนล่าชา้ 
          ประธานขอเล่ือนเร่ืองน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป 
 
             5.2.4   การลดระยะเวลาลงทะเบียนเรียนสาย  และเพ่ิม-ถอนรายวิชา  
          ประธานขอเล่ือนเร่ืองน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป 
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             5.2.5  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากนกัศึกษาท่ีขออนุมติัลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
          ประธานขอเล่ือนเร่ืองน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป 
 
             5.2.6  การประเมินรายวิชาท่ีมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
         ประธานขอเล่ือนเร่ืองน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป 
               
วาระที่  6  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
 6.1    เร่ืองค้างพจิารณา  
 6.1.1   การก าหนดรายวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบงัคบัเลือกในทุกหลกัสูตร 
            ประธานขอเล่ือนเร่ืองน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป 
 
เลกิประชุมเวลา  17.00 น.   
 
 

 (นางอุไรรัชต ์   กาเทพ)                   (นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย) 
      ผูช่้วยเลขานุการ                        หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์
    บนัทึกการประชุม                              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ            
      
 
(นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์)                   
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง     
 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


