
                       วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   
คร้ังท่ี  1/2551  

วันพุธท่ี  6  กุมภาพันธ  2551    เวลา 13.30 น.       
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี   

    
    
ผูมาประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
      รองศาสตราจารยผดุงยศ   ดวงมาลา              (ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
2.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
      รองศาสตราจารย ดร.วนัดี   สุทธรังษี 
3.   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรยีนรู   กรรมการ 
      ดร.จารุวรรณ   กฤตยประชา  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง     กรรมการ 
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  เขตการศึกษาสรุาษฎรธานี       กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี   ใจใส 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร      กรรมการ 
      อาจารยเอมอร  แซจิว  (แทน)    
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ   วิสุทธิ์เมธางกูร     
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชุติมา   ตันติกติติ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี   ผดุงสมบัติ 
12.  รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงพรเพ็ญ   แสงถวัลย  (แทน) 
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13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมาลี   สบายยิ่ง 
14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล   มาลยารม   (รักษาการ) 
15.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย  (รักษาการ)     กรรมการ 
       อาจารยอรพรรณ   สกุลแกว  (แทน) 
16.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร                              กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารยปริญญา   เฉิดโฉม  
17.  ผูอํานวยการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ  เกียรติทบัทิว  (แทน)   
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย    ภิสัชเพ็ญ   
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เขตการศึกษาสุราษฎรธานี       กรรมการ 
        อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ) 
20.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎรธานี  กรรมการ  
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส   พิมพา   
21.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   เขตการศึกษาภเูก็ต  กรรมการ   
22.   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม      
        เขตการศึกษาภเูก็ต  กรรมการ    
        นางสมใจ  ทองเนื้องาม    (แทน)       
23.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  เขตการศึกษาภเูก็ต  กรรมการ    
        อาจารยสมเจตน   ศรีระบาย  (รักษาการ)  
24.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
        นายสุธน   ไชยสุวรรณ   (แทน) 
25.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
        นางสาวสินีนาฏ   บุญชวย    
26.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ    
  

ผูมาประชุมไมได 
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ       ประธานกรรมการ  
2.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
3.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ  
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ผูเขารวมประชุม                       
1.  ผศ.วันทนา  ไกรฤกษ          ผูช้ีแจงเรือ่ง การเสนอแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
2.  ผศ.รัศมี  จิวสุวรรณ        สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร และเรื่อง 
                                                                     ความเปนไปได   และแนวคดิในการเปดหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ 
        และภาษาอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร  สําหรับนักศึกษาทุกคณะ                 
3.  อาจารยพงศธร   อมรพิทักษสุข        ผูช้ีแจงเรือ่ง  การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร  
4.  รศ.พิมพรรณ  ตันสกุล        ผูช้ีแจงเรือ่ง     การปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร     ไดแก   
5.  อาจารยกมลธรรม  อํ่าสกุล        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาชีววิทยา   สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
6.  อาจารยวชิรพันธ  พัฒนโชติ        สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   และ 
7.  รศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา        สาขาวิชาวัสดุศาสตร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .... 
8.  นางสมใจ  ทองเนื้องาม        ผูช้ีแจงเรือ่ง  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกิจ 

อิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เขตการศึกษาภเูก็ต  

9.  อาจารยธีริศรา  ผลเกิด  ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา   
   และสาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...  

คณะศิลปศาสตร    
10.  อาจารยสุรเดช  จารุธนเศรษฐ  ผูช้ีแจงเรื่อง  โครงการคัดเลือกบุคคล  (แบบโควตาพิเศษ)  เพื่อเขาศึกษา 

ตอในคณะศิลปศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชน 
ศึกษา  และขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลที่เขารวมโครงการ    และ
เร่ือง    การใหความอนุเคราะหเขาศกึษา พรอมยกเวนคาเลาเรียนตลอด
หลักสูตร และที่พักใหแกเยาวชนที่มภีูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ-
กิจจังหวดัชายแดนภาคใต เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

11.  อาจารยบณัฑิกา   จารุมา  ผูช้ีแจงเรื่อง  ความรวมมือการพัฒนาวิชาการสาขาวิชาดานสิทธิมนุษยชน 
    

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น.  
                  เมื่อครบองคประชุมแลว  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษา กีฬา และวัฒนธรรม  แจงวา  รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ประธานที่ประชุมไมสามารถมาประชุมได จึงมอบหมายใหทําหนาที่ประธานที่ประชมุแทน  จากนั้น  
ไดแนะนํารองศาสตราจารย ดร.วันดี   สุทธรังสี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  และดําเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุมดังนี ้
  

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
   ประธานแจงวา  ดวยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีขอทักทวงวา จากการพิจารณา

บางหลักสูตรของมหาวิทยาลยัพบวา     หลักสูตรจดัการศกึษาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปโดยเฉพาะกลุมวิชาวทิยาศาสตร 
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และคณติศาสตรไวไมสอดคลองตามปรัชญาการจดัการศกึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป     จึงทําใหหลักสตูรไมสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี    พ.ศ.  2548    ของกระทรวงศึกษาธิการ   ดังนั้น  ในการพจิารณา
หลักสูตรที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ จะนําขอทักทวงขางตนของ สกอ. มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการ
กําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร  พรอมทั้งเห็นควรใหหลักสูตรระบุรายวิชาทีก่ําหนดเปนวชิาเลือกใหชัดเจน
ไวในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปดวย   
                  ที่ประชุมรับทราบ 
                                             

วาระท่ี  2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังท่ี  11/2550 
    วันพุธท่ี  19  ธันวาคม  2550   

                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม    โดยใหแกไขหนา  ....   คําวา  “700,000 บาท”    เปน  
“100,000 บาท”   
       

วาระท่ี  3   เร่ืองดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
    ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 4.1  เร่ืองคางพิจารณา  
                      4.1.1  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ... คณะนติิศาสตร  
         คณะนิติศาสตรเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...โดยปรบัปรุงมาจาก 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2546 โดยกําหนดการเปดสอนในปการศึกษา  2551 เปนตนไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว โดยมีความเหน็และใหแกไขเอกสารหลักสูตรกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป ดังนี้  
            1.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
                    1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหกําหนดรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต เปน  
“640-101”  รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  ใหกําหนดเปนรหัสรายวิชาของคณะเอง  และในสวนของรายวิชา
เลือก  ขอใหระบุรายวิชาที่กาํหนดใหเลือกไวดวย 
                    2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ใหกําหนดรายวิชาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
สังคม  เปน  “340-326  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสงัคม  3(3-0-6)”  และในสวนของรายวิชาเลือก  ขอใหระบุ
รายวิชาที่กําหนดใหเลือกไวดวย 

       2.  ใหตรวจสอบการเขยีนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ 
มหาวิทยาลัยกาํหนด  เชน  รายวิชาที่มจีํานวน  4  หนวยกติ  ไดแกจาก  “4(4-0-6)”  เปน  “4(4-0-8)” 
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             3. แผนการศึกษา  ปที่ 1 ขอใหเพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรียมความ
พรอม  ดังนี ้
                         “หมายเหตุ    * การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 890-100   ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม     
รายวิชา 890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน  และรายวชิา 890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน     
ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”   

       4.  ขอใหตรวจสอบ และแกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาดังตอไปนี้ในทกุที่ทีป่รากฏ 
                        870-307  กฎหมายผงัเมือง               

             870-423  สัมมนาปญหากฎหมายธุรกิจ 
                         870-409  สัมมนาปญหากฎหมายมหาชน            

             870-494  สัมมนาปญหากฎหมายแพงและอาญา 
             870-448  สัมมนาปญหากฎหมายระหวางประเทศ  

             5.  ขอใหตรวจสอบและแกไขจํานวนหนวยกิตใหถูกตอง 
                          870-212  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 
                         895-125  การใชภาษาไทย   
                                        870-332  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
                          870-333  กฎหมายวธีิพิจาณาความอาญา 
              6.  แกไขเอกสารหลักสูตรใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
    

 4.2  เร่ืองเสนอใหม  
         4.2.1  การเสนอแนวคดิการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา 

(ภาษาอังกฤษ)  คณะศิลปศาสตร   และความเปนไปได        
     ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร  คณะศลิปศาสตร  ไดเสนอแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ)  และความเปนไปได เพื่อที่ประชุมพจิารณา  และให
ความเหน็เกีย่วกับความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว โดยเสนอโครงสรางหลักสูตร  รายวิชา  และ
แผนการศึกษา  ประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

      มติท่ีประชมุ    เห็นชอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตามที่เสนอ  โดยมีความเห็น 
ใหปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมใหกําหนดรายวิชาที่มีช่ือ “1”   และ “2”   สําหรับวิชาโทซึ่งมีทั้งวิชาโท
ที่คณะเปดสอนเองและวิชาโทที่ตองขอความรวมมือกับบางคณะชวยเปดสอน  เชน วิชาโททางดานบริหารธุรกิจ   
และวิชาโททางดานการจดัการการทองเที่ยว  นั้น   ขอใหคณะที่เกี่ยวของ คือ คณะวิทยาการจัดการและเขตการศึกษา
ภูเก็ตรับไปพิจารณา    และหากคณะอื่น ๆ เห็นประโยชนและความจําเปนที่จะเปดสอนวิชาโท    ก็อาจขยายวิชาโท
ใหหลากหลายสาขาวิชาชีพไดมากขึ้น        
 

                       4.2.2  แนวคดิในการเปดหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  ของคณะศิลปศาสตร      
สําหรับนักศึกษาทุกคณะ    
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                     คณะศิลปศาสตรเสนอแนวคดิในการเปดหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ จํานวน 
18 หนวยกิต   สําหรับนักศึกษาทุกคณะ  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนกัศึกษาคณะอืน่ ๆ ไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอืน่ ๆ เพื่อนําไปใชสําหรับการประกอบอาชพี  การเรียนในมหาวิทยาลัย หรือการเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้น   
และเปนการเสริมศักยภาพทางดานภาษาใหมากขึน้  โดยวิชาโทภาษาอังกฤษที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา มีจํานวน 
18 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาทางดานภาษาอังกฤษ 5 รายวิชา ๆ ละ 3 หนวยกติ  ไดแก  รายวิชา English for 
Communication  I   รายวชิา English for Communication II   รายวิชา Paragraph Writing  รายวชิา Academic Writing  
รายวิชา English in Mass Media  I  และรายวชิาเลือกจากรายวิชาอืน่ ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชาเอกอีก  1 รายวิชา 
จํานวน  3 หนวยกิต  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
           

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวคิดในการเปดหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ สําหรับ 
นักศึกษาทุกคณะ ตามที่คณะศิลปศาสตรเสนอ     

     

     4.2.3   การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร  
                คณะวิทยาศาสตรเสนอเปดรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุมวิชาเลือก  หลักสูตรวิทยาศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตร  พ.ศ. 2546  จํานวน  2 รายวิชา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี้    
                1)  รายวิชา 324-414  เคมีของของแข็งอนินทรีย (Inorganic Solid Chemistry)  จํานวน 2(2-0-4)  

หนวยกิต  ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1  ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
                             2) รายวิชา 324-410  การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย  (Inorganic Material Synthesis)  จํานวน  
2(2-0-4) หนวยกิต  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปดรายวิชาดังกลาว โดยมีความเห็นและใหแกไขเอกสารการเปด
รายวิชากอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป ดังนี ้
          รายวิชา 324-414  เคมีของของแข็งอนินทรีย   
           1)  หนา   2   หัวขอเหตุผลในการขอเปดรายวิชา    แกไขคําวา    “วัสดุอนนนิทรีย”     เปน  
“วัสดุอนินทรยี”  
           2)  หนา 3 เคาโครงรายวิชา  ขอใหระบุจํานวนชัว่โมงทฤษฎี  ปฏิบัติ  และศึกษาดวยตนเอง 
ไวดวย     และแก   “ขอ  1.3  Bonding in solids”   เปน  “ ขอ 1.4 Bonding in solids”  
           รายวิชา  324-415  การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย      
                               1)  ขอใหระบุจํานวนชัว่โมงทฤษฎี  ปฏิบัติ  และศึกษาดวยตนเองไวดวย  
           2)   ควรเรียงชื่อหนังสอือางอิงตามลําดับตัวอักษร    
 

               4.2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....   คณะพยาบาลศาสตร  
                คณะพยาบาลศาสตรเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. ....    โดย 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และจะเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
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                 มตท่ีิประชุม  เหน็ชอบหลักสูตรดังกลาว  และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
       

                  4.2.5   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาจุลชีววทิยา   สาขาวิชาวัสดุศาสตร   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....  คณะวิทยาศาสตร     

  คณะวิทยาศาสตรขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาชีววิทยา    สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา  สาขาวิชาวัสดุศาสตร    สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร    และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. .....โดยปรับปรงุมาจากหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2546 และจะเริม่ใชหลักสูตรปรับปรงุตั้งแตปการศกึษา  
2551  เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม     
 

     มติท่ีประชุม    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว   โดยใหแกไขเอกสารกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ตอไป  ดังนี้  
                              หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  ทุกสาขาวิชา    
           1.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 
                1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    
                             -  แกช่ือรายวชิากจิกรรมเสริมหลักสูตร เปน “กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(Extracurriculum I)”   
                            - ใหแกรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต  เปน   “640-101” 
                2)  กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                         -  แกช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม    เปน  
“Science, Technology, and Society” 
      2.  แผนการศึกษา      ปที่  1  การระบหุมายเหตุเกี่ยวกับการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรียม-
ความพรอม    ขอใหใชขอความดังตอไปนีแ้ทน 
                      “หมายเหตุ    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม   รายวิชา  
890-101 การฟงและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน  และรายวิชา  890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหเปน 
ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”   
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา    
      -  หัวขออาจารยผูสอน   อาจารยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศขอใหระบุประเทศดวย 
                   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
      -   มีขอสังเกตวาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ทั้ง   8   หนวยกติ  
มหาวิทยาลัยบงัคับ   จํานวน 6 หนวยกิต    ใหเลือกจากรายวิชาทีก่ําหนดให    แตหลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชา
170-132   ธรรมชาติบําบัด 
          หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวัสดุศาสตร 

      -  อาจารยประจําหลักสตูร   ตองเปนอาจารยที่อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียน 
การสอนไมรวมถึงอาจารยที่อยูในระหวางการศึกษาตอ 
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       หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 
     1.  อาจารยประจําหลักสูตร    ตองเปนอาจารยที่อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียน 

 การสอนไมรวมถึงอาจารยที่อยูในระหวางการศึกษาตอ 
     2.  แกไขเอกสารหลักสูตรใหถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น  

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
      -  อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5   คุณวฒุิไมตรงกับสาขาที่เปดสอน   แตเนื่องจากคณุวุฒดิังกลาว 

 เปนศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกันและเปนจุดแข็งของหลักสูตรนี้  จึงขอใหช้ีแจงไวในภาระงานสอนของอาจารย 
 

         4.2.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวาริชศาสตร    หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.....   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

     คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2551 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546  และจะใชหลักสูตรปรับปรุงตั้งแตปการศึกษา 
2551 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
การประชุม     
 

     มติท่ีประชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว   โดยใหแกไขเอกสารหลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการ 
พิจารณาตอไป   ดังนี ้
        1.  หัวขออาจารยผูสอน 
                  1)  ขอ 12.   อาจารยผูสอน    ขอใหระบุตาม Template ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                  2)  ขอ 12.1  อาจารยประจําหลักสตูร   ตองเปนอาจารยที่อยูประจําตลอดระยะเวลาที่จัดการ-
เรียนการสอน จํานวน  5  คน  ไมรวมอาจารยที่อยูระหวางการลาศึกษาตอ 

     2.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 1)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ขอใหระบุรหัสรายวชิาสุขภาวะกายและจิต    
เปน   “640-101”     
                 2)  กลุมวิชาภาษา     
                             -  ตัดรายวิชา 890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  ออก เนื่องจากระบุไวในเงื่อนไข  
การเรียนในแผนการศึกษาแลว    
                            - ในสวนของรายวชิาเลือกทางภาษาอังกฤษ   ขอใหระบุรายวชิาที่กําหนดใหเลือกไวดวย  
             3.  แผนการศึกษา 
                        - ช้ันปที่ 1  การระบหุมายเหตุเกีย่วกับการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  ขอให  
ใชขอความดังตอไปนี้แทน   
                                       “หมายเหตุ    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  รายวิชา  
890-101 การฟงและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน  และรายวิชา 890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ใหเปน 
ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”   
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                      - ช้ันปที่  2  ภาคการศึกษาที่  1  ตามโครงสรางหลักสูตรระบุวา   ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชา 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  แตในแผนการศึกษากําหนดใหเรียนวิชา  895-303  เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต    เปนการเฉพาะ 
            4.  หนา 11, 12, 21, 26, 27, 28 แกไขรหสัรายวิชาและชื่อรายวิชา ดังตอไปนี ้
                       324-105  เคมีหลักมูล   เปน  “324-103 เคมีทั่วไป (General Chemistry)” 
                       324-131  เคมีอินทรียหลักมูล   เปน   “324-131 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)”  
                        325-105  ปฏิบัตกิารเคมีหลักมูล  เปน “ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)” 
                       325-135  ปฏิบัติการเคมีอินทรียหลักมูล   เปน  “ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry 
Laboratory)” 
                       346-102  สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ   เปน  “346-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistic)” 

      5.  แกไขเอกสารหลักสูตรใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  เชน  การพิมพผิด  การเพิ่มขอมูล 
ใหถูกตอง    
             6. ขอใหตรวจสอบคําถูก-ผิดในการพมิพในภาพรวมอีกครั้ง    เนื่องจากยังมีการพิมพผิดอีก
จํานวนมาก    
 

           4.2.7   หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิอิเล็กทรอนกิส  และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เขตการศึกษาภเูก็ต 
        คณะเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม  เขตการศึกษาภูเก็ต เสนอปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2  หลักสูตร 
โดยจะใชหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2551 เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา    
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดย 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ....    
โดยปรับปรุงมาจากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร   หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
 

        มติท่ีประชมุ      เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว     โดยมีความเหน็และใหแกไขเอกสารกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป  ดังนี ้
         หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   และสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร   

      1.   การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ดังนี้ 
               1)  กลุมวิชาภาษา    
                              - ตัดรายวิชา 890-100   ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  และขอความที่เกี่ยวของออก   
และใหระบุเงือ่นไขการเรียนเปนหมายเหตุไวในแผนการศึกษา  ปที่ 1     
                                            - ในสวนของรายวิชาเลือกทางภาษาองักฤษหรือภาษาตางประเทศ    ขอใหระบรุายวิชา
ที่กําหนดใหเลือกไวดวย  
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                2)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ใหเพิ่มรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  โดย
กําหนดเปนรหัสรายวิชาของคณะเอง    และเพิ่มรายวิชานี้ไวในหวัขอคําอธิบายรายวิชาดวย 
                3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   ใหกําหนดรายวิชา   วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม  จํานวน  3(3-0-6) หนวยกิต  เปนวิชาบังคับ    โดยกําหนดเปนรหัสรายวิชาของเขตการศึกษาภเูก็ต  และ
เพิ่มรายวิชานีไ้วในหวัขอคําอธิบายรายวชิาดวย   สวนรายวิชาทีเ่หลือใหพิจารณากําหนดรายวิชาทีเ่ปนไปตาม
เจตนารมณของรายวชิาศกึษาทั่วไป         

  2.  แผนการศกึษา ปที่  1   ใหระบหุมายเหตุเกีย่วกบัการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  
ดังนี ้
                       “หมายเหตุ   การลงทะเบียนเรียน  *รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  **รายวิชาภาษา-  
อังกฤษพื้นฐาน  1   และ  ***รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2   ใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด”   

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร   
              ขอใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาที่ 2   ปที่  1  ซ่ึงกําหนด  22 หนวยกิต 
  
        4.2.8  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพือ่การพัฒนา  และสาขาวชิาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ..... คณะศิลปศาสตร     

    คณะศิลปศาสตรเสนอปรับปรุงหลักสูตร   จํานวน  2  หลักสูตร  โดยจะใชหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต  
ปการศกึษา 2551 เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ พจิารณา    ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
      1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาเพื่อการพัฒนา   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ....  
โดยปรับปรงุมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาเพื่อการพัฒนา  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2547  
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....   
โดยปรับปรงุมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548 
 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว โดยมีความเหน็และใหแกไขเอกสารหลักสูตรกอน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี ้

   หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาเพื่อการพัฒนา  
   1. ขอใหปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรใหกระชบั ชัดเจนยิง่ขึ้น 

                2.  หนา  2   หัวขอที่ 7, 8, 9,  10  และ 11   ใหตดัคําวา   “พ.ศ. 2539  (ขอ ...)”   ออก   
            3.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
                1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและสังคมศาสตร   ใหกําหนดรหัสรายวชิาสุขภาวะกายและจติ เปน 
“640-101”     รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 1 ใหกําหนดเปนรหัสรายวชิาของคณะเอง และแกไขชื่อวชิาภาษาอังกฤษ 
เปน  “Extracurriculum I” 
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             2) กลุมวิชาภาษา ในสวนของรายวิชาเลือก ขอใหระบรุายวิชาชาทีก่ําหนดใหเลือกไวดวย 
              3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร   รายวิชา 340-236 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
แกจํานวนหนวยกติ  เปน “3(3-0-6)” 
   4. ขอใหเพิ่มวชิาโทภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ไวในโครงสรางหลกัสูตรดวย 
   5.  ขอใหตรวจสอบและแกไขแผนการศกึษา      
                    1) มีรายวชิาบังคบัทีไ่มปรากฏในแผนการศึกษา  จํานวน 2 รายวิชา คอื รายวิชา 896-431 สัมมนา
ภาษาไทยเพื่อการเรียนรูและพัฒนา 1 และรายวิชา 896-432  สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรูและพฒันา 2 
                  2)  แผนการศึกษา  ปที่  1   การระบหุมายเหตุเกีย่วกบัการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความ
พรอม  ขอใหใชขอความดงัตอไปนี้แทน 
                                  “หมายเหต ุ    * การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาภาษาองักฤษเตรียมความพรอม     รายวิชาการฟง
และพดูภาษาองักฤษพืน้ฐาน   และรายวิชาการอานและเขยีนภาษาอังกฤษพืน้ฐาน     ใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยั
กําหนด”   

  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 
     1.  อาจารยประจาํหลักสูตร จํานวน 5 คน มีคุณวุฒ/ิสาขาไมตรงตามเกณฑฯ ของ สกอ. จํานวน 1 คน     
และลาศกึษาตอ 1 คน 
    2.  ขอใหปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรใหกระชบั ชัดเจนยิง่ขึ้น 
    3.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
              1)   กลุมวชิาสังคมศาสตรและสงัคมศาสตร  ใหกําหนดรหัสรายวชิาสุขภาวะกายและจติ   เปน   
“640-101”    รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 1 ใหกําหนดเปนรหัสรายวชิาของคณะเอง และแกไขชื่อวชิาภาษาอังกฤษ 
เปน  “Extracurriculum I” 
              2)  กลุมวชิาภาษา ในสวนของรายวิชาเลือก ขอใหระบรุายวิชาที่กําหนดใหเลือกไวดวย 
              3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  รายวิชา 340-236 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
แกจํานวนหนวยกติ  เปน “3(3-0-6)” และแกช่ือรายวิชา 336-212    เปน   “ยาและผลิตภณัฑสุขภาพในชีวติประจําวัน” 
         4.  แผนการศกึษา  ปที่  1  การระบหุมายเหตุเกีย่วกบัการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม    
ขอใหใชขอความดังตอไปนีแ้ทน 
                    “หมายเหต ุ   * การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม    รายวิชาการฟงและ
พูดภาษาองักฤษพืน้ฐาน   และรายวิชาการอานและเขยีนภาษาอังกฤษพืน้ฐาน     ใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด”   
 
      4.2.9 โครงการคัดเลือกบคุคล (แบบโควตาพิเศษ)  เพื่อเขาศึกษาตอในคณะศิลปศาสตรหลักสูตรศลิปศาสตร- 
บัณฑติ  สาขาวิชาชมุชนศึกษา และขอตกลงความรวมมอืกับเทศบาลทีเ่ขารวมโครงการ 
        คณะศิลปศาสตรเสนอโครงการคดัเลือกบคุคล (แบบโควตา) เพื่อเขาศึกษาตอในคณะศิลปศาสตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  และขอตกลงความรวมมอืกับเทศบาลที่เขารวมโครงการ  ไดแก   
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เทศบาลตําบลแมขรี เทศบาลตําบลเขาชยัสน และเทศบาลตําบลตะโหมด เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  
พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

 มติท่ีประชมุ   เหน็ชอบโครงการดังกลาว   และใหรับความเหน็ดงัตอไปนี้ไปพิจารณาดาํเนนิการ โดย
ในการพจิารณาดําเนนิการปรบัรายละเอยีดในโครงการ        ขอใหปรึกษาผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศกึษากอน
เสนอมหาวิทยาลัยอนมุัติโครงการดังกลาวตอไป  ดังนี ้
  1.  ความเหน็เกีย่วกบัโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
                   1)  ปรับโครงการโดยภาพรวมใหชัดเจนและรัดกุมขึ้น   โดยแสดงใหเหน็ความจําเปนของเทศบาล 
ทั้ง  3 แหง  ที่ตองขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปศาสตร    ซ่ึงเหตผุลที่นํามาประกอบอาจเปนเรื่องความตองการของชุมชน  
             2) คุณสมบตัิของผูสมัคร (ขอ 7.1)   เปนผูที่มีภูมิลําเนาในพืน้ที่นัน้ ๆ  และกาํลังศกึษาอยูในชัน้
มัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรียนในพืน้ที่ที่จดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544   กรณีทีเ่ปน
นักเรียนทีเ่รียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน   โรงเรียนสอนศาสนา   อาชวีศกึษา   และกรณนีกัเรียนที่มภีูมิลําเนา 
ในพื้นทีน่ั้น ๆ     แตช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 –  ปที่  5   เรียนนอกเขตพื้นที่    และชัน้  ม.6   ยายกลับมาเรยีนในเขตพื้นที ่ 
จะสมัครโครงการนี้ไดหรือไม   
             3)  เกณฑการคัดเลือก  (ขอ 11)    เลือกจากผูสมัครที่มคีุณสมบัติครบถวนตามขอ 7.   มีความเห็น
วาควรกําหนดวิธีการคดัเลือก/เกณฑการคดัเลือกใหชัดเจน    เชน    การพิจารณาคัดเลือกกรณีทีต่ําบลแจงชือ่ผูสมัครที่
มี GPA   เทากนัจํานวนหลายคน จะคัดเลือกอยางไร 
              4)  การจํากดัสิทธิ์สําหรับผูยืนยนัสิทธิ์เขาศึกษา (ขอ 13)  ขอความ   “….. จะถกูตัดสิทธิ์ออกจาก
การคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีรับตรง....”  อาจดําเนินการไมทัน เนื่องจากการประกาศ 
ผลการคดัเลือกเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลยัฯ  โดยวิธีรับตรง  ประกาศตนเดือนมกราคม     แตโครงการนี้ปดรับสมัคร
ในเดอืนธนัวาคม  
            5) จํานวนนักศกึษาที่รับตรงตามโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
ในแผน   จงึตองระมดัระวังเรื่องจํานวนนกัศกึษาที่รับ  หากตําบลอื่น ๆ ประสงคเขารวมโครงการนีเ้พิ่มเติม 
    2.  ความเหน็เกีย่วกบัขอตกลงความรวมมือ 
       1) ใหเทศบาลคัดเลือกนกัเรยีนที่เรียนดใีนพื้นทีแ่ละภมูิลําเนาในพืน้ที่นั้น ๆ และสงชื่อพรอม
หลักฐาน ใหคณะศิลปศาสตรตามกาํหนด   (ขอ 2)    มีความเห็นวา     เทศบาลคดัเลือกและสงชื่อใหคณะฯ        เทศบาล
ละกี่คน  ควรกาํหนดสดัสวนไวดวย  เชน  3: 1  หมายถึง  เทศบาลคดัเลือกสงชื่อให คณะฯ   3 คน   ใหคณะฯ พจิารณา 
คัดเลือกรับไวเพียง  1  คน  เปนตน  ไมเชนนัน้หากเทศบาลสงชื่อเพยีง  1  คน  หมายความวา   คณะตองรับนกัเรยีนคน
นั้นเลยหรือไม  เพราะใหโควตาไวเทศบาลละ  1  คน 
       2)  โครงการเริ่มตั้งแตปการศึกษา  2551  และจะดําเนินการตอเนือ่งกนั 3  ป  (ขอ 4) มีความเหน็วา
ในระหวาง  3  ปของโครงการนี้  หากมเีทศบาลอื่น ๆ ขอเขารวมดวยจะรับหรือไม   หรือจํากดัเฉพาะ  3  เทศบาลตาม
ขอตกลงความรวมมือเทานั้น     
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      4.2.10  การใหความอนุเคราะหที่นัง่เขาศึกษา พรอมยกเวนคาเลาเรยีนตลอดหลักสูตร  และที่พกั  ใหแก  
เยาวชนที่มีภูมลํิาเนาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใตเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร     
        ตามที่งานรับนักศึกษาเสนอเรื่อง การใหความอนุเคราะหที่นั่งเขาศึกษา พรอมยกเวนคาเลาเรียน
ตลอดหลักสูตรและที่พักใหแกเยาวชนที่มภีมูิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ       พจิารณาการจัดสรรที่นั่งเขาศึกษา    
พรอมยกเวนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร  และที่พัก จํานวน 10-15 ที่นั่ง   ในปการศกึษา  2551  ใหแกเยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ซ่ึงไมเปนผูที่ไดรับคดัเลือกใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลยั  
ใด ๆ ของรัฐ ประจําปการศกึษา  2551  จากทุกระบบการรับนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยไวแลว  ดังรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          

      มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหงานรับนักศึกษาแจงคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษา  ยกเวนคณะทางดาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ     พิจารณาการเขารวมโครงการดังกลาว        พรอมแจงจํานวนการจัดสรรที่นั่งเขาศึกษาพรอม
ยกเวนคาเลาเรยีนตลอดหลักสูตร    
 

     4.2.11   การลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลัย   
                    ที่ประชมุยงัไมพจิารณา  
 

      4.2.12   การชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนตกออก  
                     งานทะเบยีนกลางเสนอเรื่องการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนตกออก  เพื่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ    พิจารณาแนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่ตกออกใหชัดเจน   เนื่องจากมีผล 
การกระทบตอนักศกึษา  อาจารย  และระบบประกนัคณุภาพการศกึษา   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ 
   

      มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหดําเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินนผลของมหาวิทยาลัย   
สําหรับกรณีนี้หากนักศึกษาประสงคจะเรียนมหาวิทยาลัยตอไปก็ใหสอบเขาเรียนใหม 
 

วาระท่ี 5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
                 5.1  การกําหนดใหมีวันหยดุการเรียนการสอนเพื่อสนับสนนุการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
      ที่ประชุมยงัไมพิจารณา  
 

                5.2  การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  
                        ที่ประชุมยังไมพิจารณา 
 

                5.3  โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย 
           ฝายวชิาการเสนอ เร่ือง โครงการเตรยีมความพรอมสาํหรับการเรยีนในมหาวทิยาลยั โดยเสนอทีป่ระชมุ

คณะกรรมการวิชาการ     วิทยาเขตหาดใหญ        พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดโครงการเตรยีมความพรอมสําหรับ 
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การเรียนในมหาวิทยาลยั    ซ่ึงจะจดัใหแกนักศกึษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา  2551  ในประเด็นตาง ๆ  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้

           1.  ระยะเวลาและวนัเวลาในการจดั 
          2.  จํานวนผูเขารวมโครงการและขอกําหนดตาง ๆ  ในการเขารวมโครงการ  
          3.  เนื้อหาและวิทยากร 
          4.  คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ   
          5.  ความรวมมือจากคณะ 
          6.  ขอเสนอแนะอืน่ ๆ   
 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการการจัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย
ใหแกนักศึกษาทุกคน โดยจดักิจกรรมรวมกันระหวางฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษา กําหนดจัดระหวางวนัที่ 
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 โดยวนัที่ 30 พฤษภาคม 2551  จะใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะ และ
มหาวิทยาลัยจะแจงขอความรวมมือไปยังคณะ เพื่อรับหลักการการจัดโครงการขางตนในชวงเวลาดังกลาว  ทัง้นี้ 
เพื่อมิใหคณะกําหนดชวงเวลาและจัดกจิกรรมซ้ําซอนกับมหาวทิยาลัย   

 

                5.4   โครงการเรียนลวงหนา (Advance Placement Program : AP Program)     และโครงการ  “Honors  
Program” 
       ที่ประชุมยงัไมพิจารณา 
 

                 5.5   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลีย่นเรยีนรู  : การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริม-
หลักสูตร (Extracurriculum)”  
        ฝายวิชาการเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   “แลกเปลี่ยนเรยีนรู  : การจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)”  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ    พจิารณาใหขอเสนอแนะ 
ราง การจัดโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ  “แลกเปลี่ยนเรียนรู  : การจัดการเรียนการสอนรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extracurriculum)”   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  อนึ่ง  จะทาบทามอาจารยจากประเทศบรูไน  
และผูชวยศาสตราจารยจฑุามณี  ตระกูลมุทตุา  คณะวิทยาการจัดการ    เปนวทิยากร  และกาํหนดจดัประมาณตนเดอืน-
มีนาคม 2551      
    

                           มติท่ีประชุม     เห็นชอบโครงการดังกลาว   
      

                5.6   ความรวมมือการพัฒนาวิชาการสาขาวิชาดานสิทธิมนุษยชน     
       สถาบันสันติศึกษาเสนอเรื่อง ความรวมมือการพัฒนาวิชาการสาขาวิชาดานสิทธมินุษยชน  เพือ่คณะ 
กรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ      พจิารณาในประเดน็ที่เกี่ยวของกบัฝายวิชาการตามขอเสนอของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
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                         1.  บูรณาการสาระสําคัญดานสิทธิมนุษยชนเขาสูรายวิชาศึกษาทั่วไป      เพื่อใหนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูใหเปนศูนยพฒันาการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนประจําภาคใต 
                         2.  กําหนดเปนวิชาสิทธิมนษุยชนในรายวชิาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
                         3.  พัฒนาใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปนศนูยพัฒนาการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนประจาํ
ภาคใต 
 

        มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหสถาบันสันติศึกษารวบรวมกิจกรรมการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนทีม่หา-
วิทยาลัยดําเนนิการนําเสนออยางเปนระบบ แจงไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน   และขอใหคณะนิตศิาสตรพิจารณา 
การเปดสอนรายวิชาทางดานสิทธิมนุษยชนเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป      อนึ่ง      ในสวนที่เกี่ยวของกับฝายกิจกรรม
นักศึกษาจะเชญิสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมาหารือเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการรับนองตอไป 
     
                 5.7   การกําหนดเปาหมายของตวับงชี้ตามแผนพัฒนามหาวทิยาลัย ระยะที ่10 (2550-2554)   
       ฝายวิชาการเสนอเรื่องการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยั    ระยะที่   10 
(2550 - 2554)    เพื่อคณะกรรมการวิชาการ    วิทยาเขตหาดใหญ      พิจารณาทบทวนการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 
ที่เกี่ยวของกับฝายวิชาการ   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

       มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว   เห็นชอบตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาขางตน   โดยมีความเห็นให
ฝายวิชาการปรับจํานวนของแผนการดําเนนิการตัวบงชี้เฉพาะ  ขอ  2.2.6  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมตาม กพร. 51  และเปนปแรก  
จึงเห็นควรใหเปลี่ยนตัวเลขจาํนวนของแผนการดําเนนิการ  จากเดิมกําหนด “80”   เปน  “70”  และอาจเพิ่มขึน้ 5% 
ในปถัดไป โดยขอทบทวนปตอป   แลวแจงสํานักประกนัคุณภาพตอไป 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                 6.1   มติที่ประชุม ทปอ. เร่ือง  การแกปญหาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
(ระบบแอดมิชช่ันส) 
                          ที่ประชุมรับทราบ    มติที่ประชุม ทปอ.  เร่ือง  การแกปญหาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (ระบบแอดมิชช่ันส)  และการคัดคานมติขางตนของชมรมคานิยมเพื่อสรางชาติ  ดังรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                      

                   6.2    การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548  ของ สกอ. 
                         ที่ประชุมรับทราบ  นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหเปน 
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขอ 
ความรวมมือคณะ/เขตการศึกษาดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.  2548 
โดยใหเสนอคณะกรรมการวชิาการ  วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณาในเดอืนมีนาคม 2551 เพื่อใหหลักสูตรดังกลาว 
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ไดรับการรับทราบใหความเห็นชอบจาก สกอ. กอนการเปดสอนในปการศึกษา 2551  และนําขอมูลหลักสูตรไปจดั 
ทําคูมือการศึกษา  2551  ตอไป  
 

   6.3   โครงการฝกอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง”  
            ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการฝกอบรม  เร่ือง  “การจดัการเรียนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป : ชีวิต

กับเศรษฐกจิพอเพยีง”  ระหวางวนัที่  19-20  กุมภาพนัธ  2551  ณ  โรงแรมหาดแกวรีสอรท  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  โดย
โครงการฝกอบรมฯ  ดังกลาวเปนกิจกรรมดานการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครินทร  ในฐานะเปนเครือขาย
หลักของเครือขายบณัฑติอุดมคติไทยภาคใตรวมจดัขึน้  ภายใตโครงการสงเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  เพื่อพฒันา
บัณฑติ  โดยผานเครือขายบัณฑติอุดมคติไทย สําหรับรายละเอียดของโครงการฝกอบรมฯ  ดังรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   

 
   6.4   การเขารวมประชุมและการดูงานของคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  
          ที่ประชมุรับทราบ  การเขารวมประชุมวิชาการการศึกษาทัว่ไประดับประเทศ  เร่ือง  “การศกึษาทัว่ไป

กับการพฒันาบัณฑติแบบองครวม”  ที่มหาวิทยาลยัเชยีงใหมจดัขึ้น  ระหวางวันที ่  18-19  มนีาคม  2551  ณ  โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว  จังหวดัเชยีงใหม  และการไปดูงานของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  ณ  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม  และมหาวิทยาลัยอ่ืนวา  เนื่องจากคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ  สมัครเขารวมประชุมขางตน
จํานวนนอย    หากไปศึกษาดูงานจะมีกรรมการฯ    สวนนอยที่เขารวมศึกษาดูงานได    จึงเห็นควรยกเลิกการ
ดูงานในครั้งนี ้ และจะจดัศกึษาดงูานในโอกาสตอไป    
 

   6.5   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  “เขียนอยางไรใหไดจัดพิมพ” 
            ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  “เขียนอยางไรใหไดจัดพิมพ”   ซ่ึงจดั

โดยคณะวทิยาศาสตร   ในวนัพุธที่  20  กุมภาพันธ  2551  เวลา   13.00-15.30  น.   ณ   หองสัมมนา  คณะวทิยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
           
                 6.6   ขอทักทวงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชา   ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
                            ประธานนําไปแจงเปนวาระเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ       
 

วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืน ๆ    
                7.1  การเปดรายวิชาใหมสําหรับนักศึกษาผูรวมเรียนชาวฟนแลนด 
                       รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  เขตการศึกษาภเูก็ต  ขอหารือที่ประชุม
เกี่ยวกับการเปดรายวิชาใหม จํานวน 8 รายวิชา  สําหรับนกัศึกษาผูรวมเรียนชาวฟนแลนด   เนื่องจากรายวิชาเดิม 
 
 






