
                 วาระท่ี  2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  7/2552     

วันพุธท่ี  1  กรกฎาคม  2552    เวลา  13.30 น.                 
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
    

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต      
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ  แกวประดบั 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
5.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     อาจารยวรางคณา ตันฑสนัติสกุล   (แทน)   
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยลัดดา  เอกสมทราเมษฐ  (แทน)    
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยอัจฉรา  จันทนเสนะ  (แทน)    
17.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
18.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยเกศริน  มณีนูน  
19.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน    
20.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
        รองศาสตราจารยปราณี   ทองคํา  
22.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
        อาจารยสมเจตน   ศรีระบาย 
23.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
        อาจารยสุดฤดี  บํารุง   
24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
25.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.วีระศกัดิ์  คงฤทธิ์   (แทน)      
26.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
27.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
2.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1.  รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ทพญ.ดร.จรัญญา   หุนศรีสกุล                  ผูช้ีแจงเรื่อง  การเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.  นางสาวสุจนิต  พงศธีรโรจน     หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง 
        พ.ศ. 2550 คณะทันตแพทยศาสตร กับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
 4.  อาจารยศรีวิกาญจน  กุลยานนท   ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   
        (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ....  คณะศิลปศาสตร 
5.  ดร.ชุติมา  พิศาลย     ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็ก- 
        ทรอนิกส  และสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร  หลักสูตรปรับปรุง 
        พ.ศ...    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต 
6.  ดร.ประจักษ  แซอ่ึง     ผูช้ีแจงเรื่อง  การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร 
7.  นายสุธน   ไชยสุวรรณ    ผูอํานวยการกองทะเบยีนและประมวลผล 
     

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
   ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

วาระท่ี 1   บรรยายพิเศษ เร่ือง  ลิขสิทธ์ิผลงานทางวิชาการ    
     มหาวิทยาลัยไดเชิญรองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลงฯ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัร  อัยรักษ   รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและประยกุตงานวิจยั   สํานักวิจัย 
และพัฒนา    และอาจารยอัจฉรา   จนัทนเสนะ  รองคณบดีฝายวจิัยและวิเทศสัมพนัธ   คณะนิติศาสตร   มาบรรยาย
พิเศษ เร่ือง   ลิขสิทธิ์ผลงานทางวชิาการ  ใหแกคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   โดยมีเนือ้หาในการบรรยาย 
คือ ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงประกอบดวย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและการละเมิด สรุปไดดังนี้ ทรัพยสินทางปญญา คือ
ผลงานที่เกิดจากการประดษิฐคิดคน  หรือสรางสรรคของมนุษย   มีทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได    แบงเปนสอง
ประเภทใหญ ๆ คือ ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์   โดยลิขสทิธิ์คือผลงานทีเ่กดิจากความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
ประเภทตาง ๆ ซ่ึงเจาของลิขสิทธิ์สามารถหาผลประโยชนจากงานของตนได สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะไดมาทันทีนับแตได
สรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบยีน แตเพื่อประโยชนควรจดแจงผลงานกับกรมทรัพยสินทางปญญา สวน
สิทธิบัตรคือ ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการประดิษฐคดิคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ มีสามประเภท คือ 
สิทธิบัตรการประดษิฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ และอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ในสวนของการละเมิดจะมี
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ใหเฉพาะผูสอนและผูเรียน แตการละเมดิจะตองเปนการวิจัยหรือการศึกษางานอันมิใช
การกระทําเพือ่หากําไร  การทําซ้ํา  ดัดแปลง  นําออกแสดงหรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอน
อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร, ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงานหรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือ
สถานศึกษาเพือ่แจกจายหรือจําหนายโดยไมหาผลกําไร,   นํามาเปนสวนหนึ่งในการถามตอบในการสอบ,  คัด ลอก
เลียน   หรืออางอิงงานบางตอนจากสิขสิทธิ์  โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือกลาวถึงที่มาของ 
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สิขสิทธิ์ แตตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานดังกลาวของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนตอ
สิทธอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร     
                  

        จากนั้น  ที่ประชุมไดตัง้ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อประโยชน
ในการเรยีนการสอน/วิจัย  เชน   ตํารา   ส่ือบมเพาะของมหาวิทยาลัย    โดยนําขอความ/บทความ/ภาพ จากหนังสอื/ 
internet    มาดัดแปลงบางสวน/ตดัทอน/ทาํซ้ํา/จัดทําขึ้นใหม     วากรณีใดที่ถือวาละเมิดลิขสิทธิ์และกรณีใดที่ไมถือ
วาละเมิดลิขสทิธิ์  และประธานแจงเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยจะจดัเสวนาหัวขอ “ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา”   
ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2552  ณ  หองประชมุ 210 สํานักงานอธิการบดี   จึงขอใหกรรมการวิชาการฯ เตรียมประเด็น 
คําถามเพื่อสงใหวิทยากรเปนการลวงหนา  รวมทั้งขอใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของแตละคณะ
เขารวมฟงการเสวนาขางตนดวย เพื่อปองกันการฟองรองกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  6/2552  วันท่ี  3  มิถุนายน 
                 2552         
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข 
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                  4.1  การเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  คณะทันตแพทยศาสตร  กับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  
  คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอเทียบเทารายวิชา 698-191 ธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) 
จํานวน 1(1-0-2) หนวยกิต ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑติ (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.2550  กับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) จํานวน 1(0-0-3) หนวยกิต 
ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปตามนโยบายของมหาวทิยาลัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรทนัต-
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  ตั้งแตปการศึกษา 2552  เปนตนไป   เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                          มติท่ีประชุม  ที่ประชมุมีความเห็นวา รายวชิา 698-191 ธรรมชาติของมนุษย   มีลักษณะรายวิชาและ
การจัดการเรยีนการสอนคลายกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดใหมี
การประกวดโครงการที่จัดภายใตรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 1 ในระดับมหาวิทยาลัย  ดังนัน้ เพื่อใหคณะไดมี
สวนรวมในกจิกรรมดังกลาว จึงเห็นควรใหคณะเปดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-CurricularActivities I) 
จํานวน 1(0-0-3) หนวยกิต  แทนรายวิชา 698-191 ธรรมชาตขิองมนุษย (Human Nature) จํานวน 1(1-0-2) หนวยกิต 
โดยขอใหปดรายวิชา  698-191  ธรรมชาติของมนุษย      และเปดรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร  1    ซ่ึงอาจใชรหัส 
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รายวิชาขางตนหรือกาํหนดเปนรหัสใหมกไ็ด แลวแจงการเปดสอนรายวชิากจิกรรมเสริมหลักสูตร 1 ซ่ึงประกอบดวย 
รหัสรายวิชาทีเ่ปดสอน    จํานวนกลุม    จํานวนนักศึกษาตอกลุม    อาจารยผูสอน     และภาคการศึกษา/ปการศกึษา
ที่เปดสอนไปยังมหาวิทยาลยัเพื่อดําเนินการตอไป     
 

                  4.2  การวัดและประเมินผลในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ของคณะแพทยศาสตร         
         คณะแพทยศาสตรเสนอขอใชเกณฑการวัดและประเมินผลรายวิชา  388-391 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
ที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  เปนสัญลักษณ  G,  P,  F  เนื่องจากได
กําหนดเกณฑการประเมินทีชั่ดเจนไวในหลักสูตรเรียบรอยแลว โดยมีผลบังคับใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 
2551  เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
การประชุม   
 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการกรณีของคณะแพทยศาสตรที่กําหนดเกณฑการวัดรายวิชา 388-391 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  ที่เปดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  เปนสัญลักษณ 
G, P, F   ตามที่คณะแพทยศาสตรเสนอ  
  

                  4.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ....  
คณะศิลปศาสตร  
     คณะศิลปศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตร
ใหม   พ.ศ. ....      เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 

            มติท่ีประชุม    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  โดยในการเสนอสภาวิชาการพิจารณา หลักสูตรตองมีความพรอมในประเด็น
อาจารยประจําหลักสูตร    
     1. การคัดเลือกผูเขาศึกษา   ปรับขอความเปน    “เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 
     2. ระยะเวลาการศึกษา  ปรับขอความเปน    “เปนหลักสูตรเรียนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี  4  ป   ใช
เวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา…..”  
    3.  ภาษาที่ใช     ใหระบุเปน  “หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ)”  
    4.  ประเด็นอาจารย   มีความเห็นดังนี้ 
               อาจารยประจําหลักสูตร 
                - มีอาจารย 1 คน อยูระหวางลาศึกษาตอ   ซ่ึงอาจารยที่อยูระหวางลาศึกษาตอ ไมนับเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร 
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               - อาจารยศรีวิกาญจน   กุลยานนท    คุณวุฒิไมตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน จึงขอใหเพิ่ม
ประสบการณทางวิชาการ เชน  การสอน   การแปลตํารา   ไวในหัวขอผลงานทางวิชาการดวย 
                                    อาจารยผูสอน       
          -  Mrs. Lin Fu   มีคุณวุฒิ  B.Sc.  สาขาวิชาฟสิกส   ซ่ึงไมตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน  
     5.  เนื่องจากหลักสูตรนี้ จัดการเรียนการสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   และมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  จึงควรระบุใหชัดเจนวาวิชาใดเรียนที่ใด   และแนบความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) ที่ลงนามในระดับมหาวิทยาลัยไวในภาคผนวกดวย 
     6.  วัตถุประสงคของหลักสูตร มีการศึกษาทางดานเศรษฐกิจ   และมีวิชาทางดานนี้ใหเลือกเพียงวิชา
เดียว  ซึ่งควรจะมีวิชาในวิชาเอก (บังคับ)  ดวย 
    7.  ขอใหประสานกับวิทยาลัยนานาชาติเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    8.  การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  มีรายวิชาแยกยอยคอนขางมาก  และมีหลายรายวิชาที่
กําหนดเปน  2  หนวยกิต    ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรสูงถึง  152 หนวยกิต  อาจปรับรายวิชาใหม
เพื่อใหจํานวนหนวยกิตลดลง 
     9.  หนา 8 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    จํานวน 12  หนวยกิต    เปนวิชาบังคับ  8  
หนวยกิต  และกําหนดใหเลือก   4  หนวยกิต แตรายวิชาที่กําหนดเปนวิชาเลือก  เปนรายวิชา  3 หนวยกิต   ซ่ึง
นักศึกษาตองเลือก  2  วิชา 6 หนวยกิต ทําใหจํานวนหนวยกิตเกิน จาก  152  หนวยกิต   เปน  154   หนวยกิต 
  10.  กลุมวิชาภาษา ขอใหระบุรายวิชาที่จะใหเลือกเรียนดวย  
  11.  การระบุรายวิชาบังคับกอน ควรระบุเปนรูปแบบเดียวกัน 
  12.  แกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร   เปนดังนี้      
                       “การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู   เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนุษยเปน
กิจที่หนึ่ง ปลูกฝงคุณธรรม    จริยธรรม    จิตสํานึกสาธารณะ    การทํางานเปนทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหวาง
สาขาวิชา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  
           Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind   as first priority; cultivating  morals, ethics and public mind; teamworking within and/or  across 
disciplines  under the supervision of advisors” 
     13.  แกไขคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปน
ดังนี้ 
                          “Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts 
of science and technology on health, environment and society; science and technology  in  social development; 
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact” 
 

                      4.4   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส    หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. .........   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต   
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     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ-
อิเล็กทรอนิกส   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ...     โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร  พ.ศ.  2551     และจะใชปรับปรุงใหมกับ  
นักศึกษารุนปการศึกษา  2553  เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา   ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  

   มติท่ีประชุม      เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว    โดยใหรับความเห็นดังตอไปนี้ไปพิจารณา
ดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
              1. หนา 6  ใหเพิ่มจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4  จํานวน  80  คน  ในปการศึกษา  2556  
             2. หนา 7  ใหตรวจสอบการกําหนดงบประมาณในแตละปงบประมาณ 
             3.  อาจารยประจําหลักสูตร มีขอสังเกตวา ไมมีอาจารยที่มีคุณวฒุิทางธุรกิจ   จึงขอใหเพิ่ม
ประสบการณทางวิชาการ  ไวในหัวขอผลงานทางวิชาการดวย 

            4.  รายวิชา  975-200  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  แกไขดังนี ้
                 -  ช่ือรายวิชา  แกเปน   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  (Co-Curricular Activities I)” 
                 -  แกไขคําอธิบายรายวิชา   เปน  
                     “การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนุษยเปน

กิจที่หนึ่ง ปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสํานึกสาธารณะ    การทาํงานเปนทีมทัง้ในสาขาวิชาและหรือระหวาง
สาขาวิชา    ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

                    Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind   as first priority; cultivating  morals, ethics and public mind; teamworking within and/or  
across disciplines  under the supervision of advisors” 

 5. คําอธิบายรายวิชาที่ระบุขอความ  “นกัศึกษาตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ... ภาค
การศึกษาปกต”ิ  ไวในคําอธบิายรายวิชา   เชน  รายวิชา 976-291 การฝกประสบการณวิชาชีพ   รายวิชา 976-392 
การฝกงาน    รายวิชา 976-393  สหกิจศกึษา    รายวิชา 976-493 สัมมนา  ฯลฯ    ไมตองระบุขอความดังกลาวไวใน
คําอธิบายรายวิชา   แตใหกําหนดเปนเงื่อนไขรายวิชา   ดงัตัวอยาง   

                    “ 976-291 การฝกประสบการณวิชาชพี (Career Training)  320 ช่ัวโมง 
                      เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนผานมาแลวไมนอยกวา  4  ภาคการศึกษาปกติ”  
  6. ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) และคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ของรายวิชา 

976-291 การฝกประสบการณวิชาชพี   รายวิชา  976-392  การฝกงาน    รายวิชา  976-393  สหกิจศึกษา ฯลฯ    และ
เขียนใหสอดคลองกัน               

7.  รายวิชา  976-491  โครงงาน 1  แกไขดังนี้ 
            -  ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มคําหลักที่แสดงถึงการทําโครงงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา  

                          -  คําอธิบายรายวชิาที่ระบุขอความ     “นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนผานมาแลวไมนอยกวา  
5  ภาคการศึกษาปกต”ิ  ไมตองระบุขอความดังกลาวไวในคําอธิบายรายวิชา   แตใหกาํหนดเปนเงื่อนไขรายวิชา      
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             - ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)   และคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)   

ใหสอดคลองกัน 
 8. หนา  63  ตารางชองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...    แกไขจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ     

เปน  105  หนวยกิต   
 9.  หนา 71  คาํอธิบายรายวชิา 976-319  การทําวิจัยธุรกจิและรายงาน   ขอใหตัดคําวา  “ศึกษา”   

ออก   และแกไขการเวนวรรคใหถูกตอง 
              10.  หนา 72  คาํอธิบายรายวิชา 976-390 อบรมเชงิปฏิบัติการ 3 และ 976-490 อบรมเชิงปฏิบตัิการ 4  

ขอใหแกไขการเวนวรรคใหถูกตอง 
                           11.  หนา 16,  72  และ 73  รายวิชา 976-361 การออกแบบกราฟกสและศิลปประยกุต   แกช่ือ 
รายวิชาคําวา “กราฟกส”   เปน  “กราฟก”  และคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)   ไมตองระบุเครื่องหมายจุลภาค 
                           12.  หนา 73 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ของรายวชิา 988-332  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร    
ไมตองระบุเครื่องหมายจุลภาค 
                             13.  หนา 72    คําอธบิายรายวชิา   976-453  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดักจิกรรม    คาํวา    
“ในงานงกิจกรรมประเภทตาง ๆ”   แกไขเปน   “ในงานกิจกรรมประเภทตาง ๆ” 
                         

                        4.5   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ..... 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต   
       คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต     เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.  2551  และจะใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 
กับนักศึกษารุนปการศึกษา  2553  เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดงัรายละเอยีด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

       มติท่ีประชมุ     เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว  โดยใหรับความเห็นดังตอไปนี้ไปพิจารณา
ดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป    
       1. หนา  7  ใหตรวจสอบการกําหนดงบประมาณในแตละปงบประมาณ 
      2. รายวิชาทีเ่นนทักษะ   ขอใหพิจารณากาํหนดการเขยีนจํานวนหนวยกติ    ใหสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนที่มภีาคปฏิบัติดวย   เชน   รายวิชา  975-450   ทกัษะการนําเสนอและการเปนผูนาํ 
      3. ใหพจิารณาการจดัลําดบัการเรยีนรายวิชา  เชน  รายวิชา 977-377 สถาปตยกรรมซอฟตแวร   ควร
เรียนปที่  3 มากกวาปที ่4  
      4.  รายวิชา  975-200  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  แกไขดงันี้ 
                  -  ช่ือรายวชิา  แกเปน   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  (Co-Curricular Activities I)” 
                 -  แกไขคําอธิบายรายวชิา   เปน  
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                      “การทํากิจกรรมเชงิบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนษุยเปน
กิจทีห่นึง่ ปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสํานึกสาธารณะ    การทาํงานเปนทมีทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวาง
สาขาวชิา    ภายใตคําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษา  
                        Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind   as first priority; cultivating  morals, ethics and public mind; teamworking within and/or  across 
disciplines  under the supervision of advisors”    
                               5.  คําอธิบายรายวิชาที่ระบุขอความ     “นักศกึษาตองลงทะเบยีนเรยีนมาแลวไมนอยกวา ... ภาคการ-
ศึกษาปกต”ิ  ไวในคําอธบิายรายวิชา  เชน  รายวิชา 977-291 การฝกประสบการณวิชาชพี  รายวชิา  977-392  การฝกงาน    
รายวิชา  977-492  สหกิจศกึษา   รายวชิา  977-493 สัมมนา  ฯลฯ    ไมตองระบุขอความดงักลาวไวในคําอธิบายรายวชิา   
แตใหกาํหนดเปนเงื่อนไขรายวชิา   ดังตวัอยาง   
                    “ 977-291 การฝกประสบการณวิชาชพี (Career Training)  320 ช่ัวโมง 
                       เงื่อนไข : สําหรับนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผานมาแลวไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกต”ิ  
        6. ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) และคําอธิบายรายวชิา (ภาษาองักฤษ) ของรายวิชา 
977-291 การฝกประสบการณวชิาชีพ   รายวิชา  977-392  การฝกงาน    รายวิชา  977-492  สหกจิศกึษา ฯลฯ  และเขียน
ใหสอดคลองกนั               
        7.  รายวิชา  977-391  โครงงาน 1  ใหตรวจสอบและแกไขดังนี ้
                   -  ปรับคําอธิบายรายวชิา โดยเพิ่มคําหลักทีแ่สดงถงึการทําโครงงานทีเ่กีย่วของกับสาขาวชิา  
                    - คําอธบิายรายวิชาที่ระบุขอความ    “นักศกึษาตองลงทะเบยีนเรยีนผานมาแลวไมนอยกวา  
5 ภาคการศกึษาปกต”ิ  ไมตองระบุขอความดังกลาวไวในคําอธิบายรายวชิา   แตใหกาํหนดเปนเงื่อนไขรายวิชา   
                                      - ตรวจสอบและแกไขคําอธิบายรายวชิา (ภาษาไทย)  ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
(ภาษาองักฤษ)   
        8. ใหตรวจสอบชือ่ภาษาอังกฤษของรายวชิา  977-377  สถาปตยกรรมซอฟตแวร 
        9.  หนา  65   กอนบรรทดัสุดทาย  ยายคําวา  “3(3-0-6)”  ใหอยูบรรทดัเดียวกับชื่อรายวชิา 
      10. หนา  66   ตารางชองหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...    แกไขจํานวนหนวยกิตกลุมวชิาแกน   เปน  
“37  หนวยกิต”   และแกไขจาํนวนหนวยกติกลุมวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีพืน้ฐาน เปน   “31  หนวยกิต” 
                                11 . หนา  67   ตารางชองหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...  แกไขจํานวนหนวยกิตกลุมวชิาชีพ    เปน  
“67 หนวยกิต”   และแกไขจํานวนหนวยกิต  แผน  ก (สหกจิศึกษา)    เปน  “52  หนวยกติ”     
 

      4.6  การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร    
     คณะวิทยาศาสตรเสนอเปดรายวิชา  332-355 วัสดุแมเหล็กเบื้องตน (Fundamentals  Magnetic 
Materials) จํานวน  3(3-0-6) หนวยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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      มติท่ีประชุม    เหน็ชอบการเปดรายวชิาดงักลาว     โดยใหรับความเหน็ดังตอไปนีไ้ปดําเนินการกอน
เสนอสภาวชิาการพจิารณาตอไป     
     1.  ปรับวิธีการเขยีนวัตถุประสงค  ขอ  6.2  ใหสอดคลองกับเนื้อหา    
  2.  ขอใหเพิ่มหนังสือ ตํารา วารสาร ที่ทนัสมยั  และเรียงตามลําดับตวัอักษร   
 
วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  รูปแบบและการกําหนดหัวขอตาง ๆ ในเลมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

  5.2  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program)     
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

  5.3  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและคณุภาพบัณฑิต  วันที่ 6-7  
พฤษภาคม  2552    ณ  โรงแรมกระบี่รีสอรท 
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

   5.4  คณะกรรมการสหกิจศกึษาของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
              ฝายวิชาการเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  การแตงตั้งคณะทํางาน
ดานสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพือ่ทําหนาที่นํานโยบายสูการปฏิบัติ สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสหกจิศึกษาสําหรับคณะ/วิทยาเขต   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

   มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหมีคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อดําเนินงาน 
ดานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยั      โดยกาํหนดใหคณะกรรมการประกอบดวย     ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ    เปน
ประธานกรรมการ   ตัวแทนคณะสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ  2  คน  (คณะวทิยาศาสตรและคณะวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยี)   ตวัแทนคณะสาขาวิศวกรรมศาสตร  1  คน    ตวัแทนคณะสาขาเกษตรศาสตร  2  คน  (คณะทรพัยากร- 
ธรรมชาติ  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร)     ตัวแทนคณะสาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร   3  คน  (คณะศิลปศาสตร  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะรัฐศาสตร)     ตัวแทนคณะสาขาบริหาร-พาณิชยศาสตร   2   คน   (คณะ
วิทยาการจัดการ  และคณะพาณิชยศาสตรและการจดัการ)  ตัวแทนคณะสาขาศิลปกรรมศาสตร  1  คน   ตัวแทนจากคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  1 คน  ตวัแทนจากคณะการบริการและการทองเทีย่ว  1 คน  ตัวแทนจากวิทยาเขตสุราษฎร-
ธานี  1 คน  ตวัแทนศูนยบมเพาะวิสาหกจิ  1  คน  เปนกรรมการ  และมีเจาหนาที่เปนเลขานุการ  โดยใหขอความรวมมือ 
จากคณะ/วิทยาเขตเสนอชื่อตวัแทนสาขาขางตน เปนคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อทําหนาที่นํา
นโยบายสูการปฏิบัติ สนับสนุนการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป        
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วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                  6.1  การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาระบบ  online    
                         เสนอที่ประชมุรับทราบการประชุมครั้งตอไป      
 
                  6.2  ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับนักศกึษาทันตแพทย คร้ังที่ 1/2552 
                         เสนอที่ประชมุรับทราบการประชุมครั้งตอไป       
 

6.3 การจัดประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนนิการในรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร                      
                        ที่ประชุมรับทราบ  การจดัประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาทีด่ําเนินการในรายวิชากจิกรรม
เสริมหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยขอใหคณะสงผลงานทีไ่ดรับคัดเลือก จาํนวน 1 ผลงาน  ไปยังมหาวิทยาลยัภายในวนัที ่ 
28  สิงหาคม  2552  เพื่อมหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดประกวดในระดับมหาวิทยาลัยตอไป  สําหรับรายละเอียดผลงาน
ที่สงประกวดระดับมหาวิทยาลัย ไดกําหนดดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอ
ความรวมมือคณะที่เปดสอนรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตรแลว สงผลงานโครงการของนักศึกษาที่ดําเนินการใน
รายวิชาดังกลาวไปยังมหาวิทยาเพื่อพจิารณาตอไป 
 
                  6.4  ขอเชิญสงโครงการจัดทําสื่อการสอน/ส่ือพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่นน 
เศรษฐกิจพอเพียงและในรายวิชาตาง ๆ ที่เนนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
                          ที่ประชุมรับทราบ     การเชิญชวนใหสงโครงการจัดทําสื่อการสอน/ส่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปทีเ่นนเศรษฐกิจพอเพียงและในรายวชิาตาง ๆ ที่เนนการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะทราบเพื่อสงโครงการขอรับงบประมาณและประกวดตอไป โดยมหาวิทยาลัยได
จัดงบประมาณสนับสนุนไมเกิน 10,000 บาท/โครงการ  และผูไดรับงบประมาณดังกลาวจะตองนําเสนอสื่อการสอน/ส่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ประกวดในการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียงและการใชเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจงใหทราบตอไป  ดังราย 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
 
                   6.5  การบรรจุเนือ้หาเกีย่วกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในหลักสูตรการเรียนการสอน  
                          เสนอที่ประชุมรับทราบการประชุมครั้งตอไป      
 
                   6.6  การแกไขชือ่รายวิชากรณพีิมพผิด  
        ที่ประชุมรับทราบ       การแจงขอแกไขชือ่ภาษาอังกฤษของรายวิชา   221-241   กลศาสตรของไหล   
ในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร เนื่องจากประเด็นการพมิพผิด โดยขอแกช่ือภาษาอังกฤษ จาก “Fluids Mechanics”   
เปน  “Fluid  Mechanics”   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     






