
                    วาระที ่2 
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ครั้งที ่8(5/2554) 
วันพุธที ่ 1  มถินุายน  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
4. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ  
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศพ์านิช 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
     ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย     กรรมการ 
  ดร.นันทิยา  จอ้ยชะรัด 
12.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
13.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
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17.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
10. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
12.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ผศ.จงพิศ  ศิริรัตน์           ผู้ช้ีแจงเรือ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
             (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... คณะวิทยาการจัดการ 
3.  ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย   
4.  รศ.ดร.ป่ิน  จันจุฬา    
5.  รศ.ดร.วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ         ผู้ช้ีแจงเรือ่ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
6.  ดร.ลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
7.  รศ.ดร.วสนัณ์  เพชรรัตน์   
8.  ผศ.ดร.เชาวน์  ยงเฉลิมชัย    
9.  ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย           ผู้ช้ีแจงเรือ่ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
 

เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภาวิชาการได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมและสถานที่ 
ประชุม เป็นประชุมวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือนและประชุมที่วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเป็นการประชุมทางไกล   
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และอาจสัญจรไปประชุมต่างวิทยาเขตปีละ 1-2 ครั้ง  ซึง่การประชุมครั้งต่อไปจะตรงกับวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 
2554  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
              

              ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่7(4/2554)  เมือ่วนัที ่ 
 4 พฤษภาคม 2554 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 3.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
 ที่ประชุมรับทราบ การแจ้งเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน 2 รายวิชา  และคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา ตามลําดับ  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 1)  รายวิชา 221-495 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 3 ในหวัข้อปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  
(Special Topics in Civil Engineering III: Fluid Mechanic Laboratory)  จํานวน 1(0-3-0) หน่วยกิต  
                  2)  รายวิชา 221-496 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 4 ในหวัข้อระเบียบวิธีคาํนวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมโยธา (Special Topics in Civil Engineering IV: Numerical Methods for Civil Engineering)    
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   
                  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549  จาํนวน 2 รายวิชา 
                  3) รายวิชา 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อคณิตศาสตร์การเงิน (Special Topics 
in Mathematics: Financial Mathematics) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต สาํหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
 

 3.2 การจัดประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2554 หัวข้อ "Outcome based Education: 
Progressing towards 21st Century Quality Graduates: การศึกษามุ่งผลลัพธ์ ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21" 
 ที่ประชุมรับทราบ   การจัดประชุมระดับชาติ  ครั้งที่ 6 ประจําปี 2554  หัวข้อ "Outcome based 
Education: Progressing towards 21st Century Quality Graduates:  การศึกษามุ่งผลลัพธ์ ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพ 
ในศตวรรษที ่21"  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการศกึษา 
มุ่งผลลัพธ์เป็นรูปแบบใหมข่องการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการด้านการศกึษา  ทีน่ําไปสู่ความทา้ทายทีจ่ะต้อง 
เตรียมการอย่างเหมาะสมให้บัณฑิตมีคณุภาพ   และเชญิผู้บรหิาร คณาจารย ์ นักวิจัย และบคุลากรทางการศึกษานําเสนอ 
ผลงานทางวิชาการ    โดยส่งบทคัดย่อไปยังสมาคมฯ ที่เว็บไซต์ http://www.thailandpod.net/thaipod_conf2011  จงึ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวนบุคลากรของคณะนําเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมดังกล่าว  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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 3.3  รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแผนการปรับปรุง
หลักสูตร สําหรับปีการศึกษา 2555 
         ที่ประชุมรับทราบ  รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
แผนการปรับปรุงหลักสูตร สําหรับปีการศึกษา 2555  ซึ่งกองบริการการศึกษาได้แจ้งทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 ไปยังกองบริการการศึกษา ซึ่งคณะ/วิทยา-
เขตได้ดําเนินการแล้ว โดยในส่วนของหลักสูตรวิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรของคณะ
ต่างๆ  ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรและใช้ในปีการศึกษา  2555   ไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2554 แล้ว สําหรับการประชุม ครั้งที่ 8(5/2554) วันที่ 1 มิถุนายน 2554 มีหลักสูตร 
ที่สามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ จํานวน 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่สามารถเสนอได้ตามแผน จํานวน 3 หลักสูตร  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     และขอความร่วมมือคณะดําเนินการเสนอหลักสูตรไปยัง
กองบริการการศึกษาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมฯ ตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนฯ   สําหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนฯ ขอให้แจ้งการปรับแผนฯ ไปยังมหาวิทยาลัยก่อนการประชุมแต่ละครั้งด้วย 
 

  3.4  ระบบรับตรงนักศึกษา ผ่าน Clearing House    
                   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระบบรับตรงนักศึกษาผ่าน
Clearing House  ว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตระหนักถึงสาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินการ 
คัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงอันเนื่องมาจากการกําหนดค่าน้ําหนักของ GPAX, O-NET และเนื้อหาข้อสอบ
และมาตรฐานของ GAT และ PAT ในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ที่ไม่ตอบสนองบางกลุ่มสาขาวิชา จึงมี
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงกว้างขวางมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาทีส่ังคมวิพากษ์ถึงนักเรียนที่ต้อง
สอบและต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลายแห่งเพื่อรักษาสิทธ์ิการเข้าศึกษา รวมถึงปัญหาที่สถาบนัอุดมศึกษารับ 
ผู้เข้าเรยีนไม่ได้ตามจํานวนเป้าหมายเนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลอืกไมแ่จ้งสละสิทธ์ิเมื่อผ่านการคัดเลอืกมากกว่าหนึ่งแห่ง  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมสามญั (ทปอ.) ครั้งที ่2/2554  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554  ณ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะดําเนินการเป็น 2 ระบบร่วมกัน 
ได้แก่ (1) ระบบการสอบข้อเขียนทีใ่ช้ข้อสอบรับตรงร่วมกัน และ (2) การยนืยันสทิธ์ิการเข้าศกึษาในระบบรับตรง 
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) โดยยึดหลักการ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลยั/สถาบัน/กลุม่สถาบัน ดํารงไว้ซึ่งเอกสิทธ์ิในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันในระบบรับตรง 
                     2. ผู้สมคัรในระบบรับตรงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันกําหนด 
มีสิทธ์ิเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ตนเองผ่านการคัดเลือก 
 ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮ้าส์ (Clearing House) มีขั้นตอน/การดําเนินการดังนี้   
   - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน     ขอความร่วมมือเข้าร่วมการ
รับตรงในลักษณะ Clearing House   และการใช้ข้อสอบส่วนกลางร่วมกัน  ได้แก่ GAT/PAT  และ/หรือ ข้อสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
   - มหาวิทยาลัย/สถาบัน แจ้ง/แสดงความจํานงตามรายละเอียดข้างต้นภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 
                       - สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับหลักเกณฑใ์นการทีม่หาวิทยาลัย 
และกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เข้าร่วมรับตรงร่วมกัน  ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 
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 - มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประกาศรับสมัครนสิิตนักศึกษาภายใต้เกณฑ์   และวัตถุประสงค์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย  ตามกําหนดเวลา 
 - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้ง สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ในการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 
 - นักเรียนสอบ GAT/PAT เดือนตุลาคม 2554 
 - นักเรียนสอบข้อสอบสําหรับรับตรงส่วนกลาง 7 วิชา 7-9 มกราคม 2555 
 - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศคะแนนสอบ 7 วิชา พร้อมทั้ง
แจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
 - มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประมวลผล สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  ภายในวันที่ 10- 29 
กุมภาพันธ์ 2555 
 - มหาวิทยาลัย/สถาบัน ส่งผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก  ภายในวันที ่7 มนีาคม 2555  ในระบบ 
รับตรงและระบบอื่น ๆ ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 - สอท. ประกาศให้นักเรียนเลอืกมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่จะเข้าศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้
เพียง 1 แห่ง  หากนักเรียนไม่เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามเวลาที่กําหนด  ถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิการรับตรง  
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2555 
  - สอท.แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิแล้ว   ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555 
กลับไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน  (และตัดสทิธ์ินักเรียนออกจาก Admissions กลาง) 
 - มหาวิทยาลัย/สถาบัน แจ้งปรับจํานวนการรับ Admissions มายังสมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย จบขั้นตอนการดําเนินการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮ้าส์ (Clearing House)  เริ่มขั้นตอน Admissions  
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
 - จําหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ  วันที่ 4-20 เมษายน 2555 
 - รับสมัครคัดเลือกฯ วันที่ 11-20 เมษายน 2555 
 - ชําระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-22 เมษายน 2555 
 - ประกาศผลผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 
 - ประกาศผลผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 
                     หมายเหต ุ: 1. ช่วงวัน-เวลา Admissions กลาง อ้างอิง วันเวลาของปี 2554 
                2. วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคม ี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เวลาสอบ 1.30 ช่ัวโมง ใช้สมคัรได้แต่ละปีที่ทําการสอบเท่านั้น 
                3. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถกําหนดให้นกัเรียนสอบ GAT/PAT และ/หรือวิชา
สามัญ 7 วิชา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสอบทัง้ 2 แบบได้ 

        ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮ้าส์ (Clearing House) มีข้อดีกว่าระบบเดิม คือ รู้ข้อมูลผลการสอบ
ของนักเรียนว่าสอบได้ที่ใด   มหาวิทยาลัยยังสามารถจัดสอบตรงเองได้แต่ต้องส่งรายชื่อเข้าระบบเคลียริ่ง เฮ้าส์   
และขณะนี้มหาวิทยาลัยที่แจง้เข้าร่วมในระบบนี้ ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)  สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ระหว่างการพิจารณา         
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                     ที่ประชุมรบัทราบ  และมีความเห็นว่า ในการดําเนินการอาจมีปัญหาหลายประการ เช่น การแจ้ง
ยืนยันการเลือกมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักเรียนอาจไม่ทราบว่าต้องยืนยันผ่านเคลียริ่ง เฮ้าส์ ด้วยตนเองหรือแจ้ง
ผ่านมหาวิทยาลัย  การชําระเงินแล้วสละสทิธ์ิ  
 
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
คณะวิทยาการจัดการ  
 คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 มติที่ประชุม   เห็นควรให้คณะรับความเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ  และเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  
  1. กําหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  แก้เป็น “เปิดสอนภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555”  
              2. ให้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรด้วย 
 3. แผนการศึกษา  ให้เพิ่มแผนการศึกษาสําหรับสหกิจศึกษา และหลักสูตรระบบ 2+2 ด้วย   
              4. เนื่องจากหลักสูตร จัดการศึกษา 2 ระบบ คือ  ระบบปริญญาเดียว เรียนที่ ม.อ. 4 ปี  และ
ระบบปริญญา 2 สถาบัน (2+2)  ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให้การจัดทําหลักสูตรร่วม สถาบันทั้งสอง
ต้องจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  ซึ่งในการดําเนินการหลักสูตรนี้จึงต้องจัดทํา MOU    และแนบเป็น
ภาคผนวกไว้ในหลักสูตรด้วย  นอกจากนี ้ ใหป้รับข้อความเพื่อให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาในระบบปรญิญา 2 สถาบัน 
(2+2) ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เรียนจาก The University of Nottingham Malaysia Campus ได้ 
 5. ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังนี้      
                      - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีรายวิชาสุขภาวะกายและจิต จํานวน  3(2-2-5) 
หน่วยกิต รายวิชาภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1-3 
จํานวน 1(0-0-3) หน่วยกิต และรายวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 6.  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ให้ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  และปรับ Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกัน  
 7.  Curriculum Mapping ของหลักสูตร ให้แก้ข้อ 4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข...  เป็นข้อ 
“5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข...” ทุกที่ที่ปรากฎ 
 8. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
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 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
         
   มตทิีป่ระชมุ   เห็นควรให้คณะรับความเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ  และเสนอที่
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
   1. ให้ปรับ “สาขาวิชาเอก”  เป็น  “วิชาเอก”  
            2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร น่าจะมีให้ครบทุกวิชาเอก 
  3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน   น่าจะกําหนดวิชาเหมือนกันทุก
วิชาเอกและใช้ร่วมกัน แยกเฉพาะวิชาเอก 
   4. แผนการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรจัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้ด้วย เพื่อเป็นการ
เตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นักศกึษา  และมคีวามเห็นเกี่ยวกับแผนการศึกษาสหกจิศึกษา  ของสาขาวิชาเอกการจัดการ
ศัตรูพืช ว่าไม่น่าจะกําหนดให้เรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ 
            5. หน้า 75-77 ข้อ 4. องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
ขอให้ตรวจสอบการกําหนดรายละเอียดทุกวิชาเอก หากกําหนดเหมือนกันให้ใช้ร่วมกัน  
  6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กําหนดรายวิชา 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
และการประยุกต์ใช้ เป็นวิชาบังคับ  ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์พบว่า  คณะเศรษฐศาสตร์
ได้แจ้งขอย้ายรายวิชาดังกล่าว  ไปไว้ในกลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอให้คณะฯ พิจารณากําหนด
รายวิชาอื่นเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนรายวิชาดังกล่าว 
           7. ประเด็นที่ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสตูร 
           1) หน้า 6 และทุกทีท่ี่ปรากฏ  ให้แก้ช่ือรายวิชา 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการ
ประยุกต์ใช้ (Principle of Economics and the Applications) เป็น “หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ 
(Principle of Economics and Applications)”    
                    2) หน้า 8 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 14 รายวิชา ให้ตัดออก 
                    3) หน้า 10 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ  ให้ปรับการเขยีนใหม่  โดยเขียนให้เห็นเปน็ลําดับ 
            4) ปรัชญาหลักสูตร หน้า 11 ไม่ตรงกับปรัชญาที่ปรากฏในหน้า 197  
           5) หน้า  19  ข้อความ  “และนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 3 หน่วยกิต”  
แก้ไขเป็น “และนักศึกษาทุกวิชาเอกยกเว้น วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช และ วิชาเอกปฐพีศาสตร์ เลือกเรียนจาก
รายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 3 หน่วยกิต” 
           6) หน้า 21 ข้อความ “และนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 1 หน่วยกิต” แต่
รายวิชาที่ปรากฎส่วนใหญ่เปน็วิชา 3 หน่วยกิต 
            7) หน้า 23 ขอให้เพิ่มข้อความ “วิชาบังคับเฉพาะด้าน”  ก่อนบรรทัด 326-202 จลุชีววิทยาทั่วไป 
        8) หน้า 24 ข้อความ “นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มอีก 1 วิชา   รวมจํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิขา
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคเอกชนจากรายวิชาต่อไปนี้”  ขอให้แก้ไขเป็น  “เลือกเรียนรายวิชาทางธุรกิจ 1 รายวิชา 
จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้”  
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          9) หน้า 25 ขอให้เพิ่มข้อความ “เลือกเรยีนรายวิชาทางธุรกิจ 2 รายวิชา จํานวน 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้” บรรทดัถัดจากคําว่า “วิชาเลือกธุรกิจ” 
      10) หน้า 33 และ 186 ขอให้ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชา 328-331 ปฏิบัติการ
ชีวเคมี  1(0-4-0) 
      11) หน้า 37 และ 165 ขอให้ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชา 510-433 เทคนิคการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืช 1(0-3-3)     
     12) หน้า 46 และ 50 แผนการศึกษาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช  และวิชาเอกปฐพีศาสตร์ ขอให้
ตรวจสอบว่ากําหนดให้เรียนรายวิชา 324-103 เคมทีั่วไป  หรือ 324-105 เคมีหลักมลู   เนื่องจากรายวิชา  
324-103 เคมทีั่วไป ไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร 
     13) หน้า 46 และ 50 แก้ไขรหัสรายวิชา เคมีอินทรีย์หลกัมูล จาก “324-131” เป็น “324-135” 
และแก้ไขการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ  รายวิชาสัมมนา  และรายวิชาปัญหาพิเศษ ในทุกวิชาเอก  โดยยึดแนว 
ปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
      14) หน้า 40 บรรทัดแรก  เพิ่มคําว่า “45 หน่วยกิต” ต่อจากวิชาเอกสัตวศาสตร์ 
                  15) หน้า 52  หมวดที่ 5  แก้ไขดังนี้ 
                                - ข้อ 1. และข้อ 3. อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องระบุ พ.ศ. 2552 จึงให้ตัด “พ.ศ. 
2552”  ออก  
                   - ข้อ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  ให้ปรบัการเขียนใหม่  
โดยแสดงให้เห็นกระบวนการในการดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ  เช่น วิธีการดําเนินการ  กําหนดผู้รับผดิชอบในแต่
ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยเฉพาะข้อ 6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้เขียนวิธีการดําเนินการ เช่น วิธีการสํารวจ  
กระบวนการสํารวจ ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จากการสํารวจ 
      16) หน้า 68 อาจารย์ประจํา ควรแยกเป็น สาขาต่าง ๆ ทั้ง 5 สาขา 
     17) หน้า 84 การ Map  รายวิชาในสาขาการจัดการศัตรูพืช  จํานวน  28  รายวิชา มีเพียง  
1 รายวิขาที่ Map ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
       18) หน้า 85 รายวิชา 535-499 สหกจิศึกษาด้านการจัดการศัตรูพืช Map ด้านความรู้ไว้เพียง
ด้านเดียว  
     19) หน้า 105 รายวิชา 895-141 ทักษะการว่ายน้ํา ไม่มีการกําหนดทักษะพิสัย 
     20) หน้า 197 ย่อหน้าที่ 2 ด้านขวามือ คําว่า (มคอ. 3)  แก้ไขเป็น (มคอ.2) 
     21) หน้า 200 เอกสารแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาในหลักสูตร คําว่า 
“ตัวอย่าง”  ขอให้ตัดออก   และขอให้ระบวัุตถุประสงค์ของหลักสูตรใหค้รบทุกข้อ  และให้ตรงกับหน้า  11-12 
พร้อมแสดงรายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวในช่องด้านขวา 
    22) หน้า 201  แก้ไขช่องหลักสูตรปรับปรุงใหม่  ดังนี้ 
                   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   แก้ไข จาก “10” เป็น “9-10”  
                   - วิชาเฉพาะด้าน ปฐพีศาสตร์    แก้ไขจาก “18”  เป็น  “24” 
                                        พัฒนาการเกษตร  แก้ไขจาก “30”  เป็น  “33” 
             พืชศาสตร์   แก้ไขจาก “24”  เป็น  “35” 
         - วิชาชีพ         พืชศาสตร์   แก้ไขจาก “35”  เป็น  “31” 
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      23) ภาคผนวก ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ
หรือคําช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีเพียงสาขาสัตวศาสตร์ และสาขาปฐพีศาสตร์ ทีช้ี่แจงการดําเนินการ  ส่วน
สาขาพัฒนาการเกษตร  และสาขาการจัดการศัตรูพืช  ไมไ่ด้ช้ีแจงว่าได้นําข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสตูรอย่างไร นอกจากนี ้สาขาพืชศาสตร์ไมม่ีเอกสารความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     24) ในการจัดพิมพ์รายละเอยีดของแต่ละวิชาเอก  ขอให้จัดพิมพ์เป็นรูปแบบเดียวกันตลอด
หลักสูตร  และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เช่น  รหสัรายวิชา  ช่ือรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
คําอธิบายรายวิชา จํานวนหน่วยกิต ให้ต้องถูกต้อง ตรงกัน ของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย     
 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... คณะทรัพยากร-
ธรรมชาติ    
  คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

  มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รบัความเหน็และข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ 
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
   1. ปกหลักสูตร ช่ือหลักสูตร “สาขาวาริชศาสตร์”  แก้ไขเป็น  “สาขาวิชาวาริชศาสตร์” 
  2. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพหลักสูตร คําว่า สาขาวาริชศาสตร์ พ.ศ. 2551  แก้ไขเป็น “สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551” 
  3. หน้า 5 ข้อ 13.1 ระบุรหัสและชื่อรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  4. หน้า 8  แผนพัฒนาปรับปรุง   คําว่า  “ครบถ้วนภายในภายในรอบการศึกษา...”    แก้เป็น  
“ครบถ้วนภายในรอบการศึกษา...”   
  5. หน้า 16 ช่ือรายวิชา 322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป II  แก้ไขเป็น  “คณิตศาสตร์ทั่วไป 2” 
    6. หน้า 18 และ 103 แก้ไขการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชาสัมมนา โดยยึดแนวปฏิบัติการ
เขียนจํานวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ให้ประสานกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อตรวจสอบรหัสรายวิชาต่อไปนี้ ที่บริการสอนให้แก่หลักสูตรนี ้ 
รายวิชา 461-110,  461-210,  461-211, 463-110   
 8.  แผนการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรจัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้ด้วย เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 
 9. หน้า 48  รายวิชา 895-141 ทักษะการว่ายน้ํา ไม่มีการกําหนดทักษะพิสัย 
          10. หน้า 52  หมวดที่ 5  แก้ไขดังนี้ 
                       1) ข้อ 1. และข้อ 3. อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องระบุ พ.ศ. 2552 จึงให้ตัด “พ.ศ. 
2552”  ออก  
     2) ข้อ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  ให้ปรับการเขียนใหม่  โดย
แสดงให้เห็นกระบวนการในการดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ  เช่น วิธีการดําเนินการ  กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจน    โดยเฉพาะข้อ 6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้เขียนวิธีการดําเนินการ เช่น วิธีการสํารวจ  
กระบวนการสํารวจ ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้จากการสํารวจ 






