
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่10(7/2554) 

วันพุธที ่ 27  กรกฎาคม  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
    ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
6. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร ์ (แทน)  
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
     อาจารย์มงคล  มาลยารม 
13. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์         กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์         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.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
8.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย     กรรมการ 
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
12. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    ผศ.ดร.ทิพยรัตน์  มูสกิะเจริญ  (แทน)   
2. อาจารย์โดมพัชร  บุญช ู   ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                              การจดัการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2533 
       คณะวิทยาการจัดการ 
3. อาจารย์กลางใจ  แสงวิจิตร      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
4. อาจารยพ์เนิน อินทะระ               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ 
5. รองศาสตราจารย์ช่อทิพย์  ปุรินทวรกุล  ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. อาจารย์มรกต  ศักด์ินิมิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ   ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล    วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...   
                         คณะวิทยาศาสตร์ 
9. อาจารย์เถกิง   วงศ์ศิริโชติ    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
                         พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์ 
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เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า การประชุมครั้งนี้จะประชุมเฉพาะช่วงเช้า เนื่องจาก
ช่วงบ่ายติดภารกิจอ่ืน และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  ไม่ม ี

 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่9(6/2554)  เมือ่วนัที ่ 
 6 กรกฎาคม 2554 
 เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ไม่ม ี
 
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

4.1 การปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  คณะวิทยาการจัดการ  
                  คณะวิทยาการจัดการเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2550   
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
               
                     มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 

4.2 การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2533 
คณะวิทยาการจัดการ  
          คณะวิทยาการจัดการเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2533 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
              มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยให้เพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มในข้อ 7. และข้อ 8. ที่แสดงให้
เห็นว่าจํานวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้เป็นการเรียนรายวิชาโท ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
  
 4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ 
         คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. .....   
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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       มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
                    1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                    2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี” 
                    3. ขอให้ตรวจสอบการระบุหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เห็น
ผลผลิตหรือคณุลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
                    4. หน้า 2 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ระบุ “อาจารย์” ในช่องตําแหน่งทางวิชาการของนางพรทิพย์ จิระธํารง และหน้า 
29-37 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจํา ให้ระบุ “อาจารย์” ในชอ่งตําแหน่งทางวิชาการ 
        5. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
                    6. หัวข้อรายวิชา ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้กําหนดข้อความ “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์ เพิ่มไว้ด้วย   
        7. ให้เพิ่มแนวทางการบริหารการจัดการสหกิจศึกษาไว้ในหมวด 7 ข้อ 1 การบรหิารหลักสูตร 
                    8. ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กรณทีี่เป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ขอใหป้ระสานกับคณะนั้น ๆ ด้วย  
โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ระบุดังนี้ 
                    “ให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลมุช่ือรายวิชา ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับจํานวนหน่วยกิต โดยมีหลกัในการเขียนคอื เขยีนเป็นวล ีภาษาไทยไม่ต้องใช้เครือ่งหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษ
ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้เครือ่งหมายวรรคตอนระหว่าง
วลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น
ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop)  
ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
                    9. หน้า 39 หมวดที่ 4 ขอ้ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา มีความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้เพิ่มกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อตําราภาษาอังกฤษไว้ด้วย 
                   10. แผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ระบุ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 3(x-y-z) เนื่องจากในโครงสร้างหลักสูตรได้กําหนดวิชาบังคับไว้ 2 รายวิชา คือ รายวิชา 322-100 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  และรายวิชา 340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เป็นวิชาบังคับ  ดังนั้นใน
แผนการศึกษาจึงควรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะกําหนดรายวิชาใดในภาคการศึกษาใด 
                  11. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
           1) แก้ไขรหัสรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เป็น “315-201” ในทุกที่ที่ปรากฏ 
           2) หน้า 2 ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ระบุไม่ตรงกับในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
           3) หน้า 12 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ใหร้ะบุ “ภาคฤดูร้อน เดือน
มีนาคม – พฤษภาคม” ด้วย 
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           4) หน้า 27 ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 กําหนดรายวิชา 473-400 การเงิน
ระหว่างประเทศ และรายวิชา 473-401 การวิเคราะห์ทางการเงิน ควรเป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 
           5) ใหแ้ก้ไข “กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป็น “กลุ่มวิชาภาษา” ในทุกที่
ที่ปรากฏ 
           6) ใหต้รวจสอบและแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 473-200 คณิตศาสตรท์างการเงิน  
           7) หน้า 40 ให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนข้อมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            8) หน้า 72 คําอธิบายรายวิชา 473-310 การเงินสําหรับธุรกิจบริการ ใหแ้ก้คําว่า “...ธุริจบริการ
...” เป็น “ธุรกิจบริการ” 
          9) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
 4.4  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะนิติศาสตร ์
   คณะนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
  มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                   1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                   2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
                   3. ให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาภาคบัณฑิต  
                   4. ให้เพิ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาคบัณฑิตไว้ด้วย    โดยอาจเพิ่มเติมเป็นคําอธิบายไว้ในโครงสร้าง-
หลักสูตร หรือแผนการศึกษา ตามความเหมาะสม  
                   5. เนื่องจากหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานเป็นการภายใน  แต่ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร  จึงอาจ
กําหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน  แต่หากไม่ได้กําหนดรายวิชาฝึกงานไว้ในหลักสูตร ขอให้
ตรวจสอบหน้า 48–49  หัวข้อกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   ข้อ  4)  ซึ่งกําหนดการเข้าฝึกงาน
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหวัข้อกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา ข้อ 3) กําหนดการประเมิน
จากผลการฝึกงาน    
                   6. รายวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขา กําหนดใหน้ักศึกษาเรียน 19 หน่วยกิต โดยเรียนในสาขาที่เลือกเรียน 
15 หน่วยกิต และเรยีนในสาขาใดก็ได้ 4 หนว่ยกิต แต่รายวิชาเลือกทางด้านกฎหมายอสิลาม เป็นรายวิชา 3 หน่วยกิต 
ทุกรายวิชา จึงให้พิจารณากําหนดรายวิชา 2 หน่วยกิตเป็นวิชาเลือกด้วย  
                   7. ข้อ 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน   จํานวน 
3 รายวิชา เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นว่ารายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมีประโยชน์สําหรับนักศึกษาทุก
คณะ  จึงให้พิจารณาว่ารายวิชาที่กําหนดไว้ ครอบคลุมความรู้ทั่วไปแล้วหรือไม่   
                   8. หน้า 78 คําอธิบายรายวิชา 870-392 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 คําว่า “คอมมอนลอว์” 
เป็นการใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจพิจารณาใช้เป็นภาษาไทย  
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                   9. ประเด็นตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
                      1) ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา 870-494 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
    2) ให้ตรวจสอบการระบุรายวิชาบังคับเรียนร่วม และรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชาที่เปิด
สอนโดยคณะศิลปศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน  
    3) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
 4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์ 
          คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...   
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
  มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รบัความเหน็ไปพิจารณาดาํเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้ 
                   1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                   2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ  “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี” 
          3. หัวขอ้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  หลักสูตรมีความร่วมมือกบัประเทศจีน แต่ไม่ได้แนบ MOU 
มากับหลักสูตร 
                   4. หัวข้อชื่อ  นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ให้ระบุ  “อาจารย์” ในช่องตําแหน่งทางวิชาการของนางมรกต ศักด์ินิมิต   
                   5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชา
อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอน
เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์ เพิ่มไว้ด้วย   
                   6. หัวข้อแผนการศึกษา  กรณีที่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ  ให้ระบุว่าเป็นวิชาเลือกในกลุม่
วิชาใดและระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น (x-y-z)  เช่น  3(x-y-z)     
          7. รายวิชา 331-476 การฝึกงาน ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาตามที่ระบุในข้อ 4.3 ช่วงเวลาการ
ฝึกงาน 
                   8. ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กรณทีี่เป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ขอใหป้ระสานกับคณะนั้น ๆ ด้วย  
โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ระบุดังนี้ 
                     “ให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลมุช่ือรายวิชา ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับจํานวนหน่วยกิต โดยมีหลกัในการเขียนคอื เขียนเป็นวล ีภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษ
ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่าง
วลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุม่เนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนือ้หานั้นให้คั่น
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop)  
ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
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          9. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
                       1) หน้าแรก ช่ือปริญญา “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา”  แก้ไขเป็น “วิทยาศาสตร-
บัณฑิต (ชีววิทยา)”   
              2) หน้า 14 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
              3) หน้า 27 แผนการศึกษาปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ควรระบุช่ือรายวิชา 330-331 แพลงก์-
ตอนทะเล  เนือ่งจากเป็นวิชาเลือก  
              4) หน้า 46 รายวิชา 895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต ให้พิจารณาระบุเพียงวิชาเดียว และไม่ต้อง
ระบุอาจารย์ผู้สอน 
              5) หน้า 60 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานข้อ (5) ขอให้ระบุเครื่องหมาย / ต้ังแต่ปีที่ 1 ข้อ (9) คําว่า 
“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  แก้ไขเป็น  “อาจารย์ประจํา”  และข้อ 12 ไม่ต้องระบุเครื่องหมาย  /   
                        6) หน้า 87 รายวิชา 315-101 รายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 แก้เป็น “315-101 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1” 
                         7) หน้า 114  ปรัชญาหลักสูตรไม่ตรงกับปรัชญาในหน้า 11 และ วัตถุประสงค์หลักสูตรข้อ 1 
และ 2  ไม่ปรากฎในวัตถุประสงค์หลักสูตรหน้า 11 
                         8) หน้า 120 วัตถุประสงค์ของหลักสตูรควรเรียงลําดับให้ตรงกับหน้า 11  
                         9) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 

   
             4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...   
คณะวิทยาศาสตร ์
           คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                   1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                   2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ“รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี” 
                   3. ขอให้ตรวจสอบการระบุหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เห็น
ผลผลิตหรือคุณลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
 4. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม่ 
                   5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เพิ่มไว้ด้วย   
 6. การระบุกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ขอให้พิจารณากําหนดชื่อกลุ่มวิชาให้สื่อความหมาย โดยอาจ
กําหนดในลักษณะเดียวกันทุกสาขาวิชา    ซึ่งอาจกําหนดเช่นเดียวกับหลักสูตรชีววิทยา   ที่ระบุหมวดวิชาเฉพาะ 
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 ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  2) กลุ่มวิชาบังคับ แยกเป็น วิชาแกน  วิชาเฉพาะ   3) กลุ่มวิชา
เลือก 
                    7. ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้เป็น 
ไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่เป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ขอให้ประสานกับคณะนั้น ๆ ด้วย โดยใน
การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ระบุดังนี้ 
                    “ให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลมุช่ือรายวิชา ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับจํานวนหน่วยกิต โดยมีหลักในการเขียนคือ เขียนเป็นวลี ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษ
ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่าง
วลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้
คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop)  
ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
    8. รายวิชา 460-101 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น   ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ  ให้พิจารณา
เปลี่ยนเป็นรายวิชาอื่น  เนื่องจากยากเกินไปสําหรับนักศึกษาคณะอื่น 
    9. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
        1) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ควรแก้ไขปีการศึกษา 2555 เป็น 
“2557” 
        2) หน้า 14 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
        3) หน้า 15 จํานวนหน่วยกิตรายวิชา 344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 15 ไม่ตรง
กับหน้า 57 
                          4) หน้า 26-27 ข้อ 3.2  หัวข้ออาจารย์ประจําหลักสูตร   อาจารย์ประจํา  และอาจารย์พิเศษ 
แก้คุณวุฒิ คําว่า “วท.บ”  แก้เป็น  “วท.บ.”  คําว่า  “Ph.D”  เป็น “Ph.D.”    
         5) หน้า 51 ข้อ 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ควรปรับประโยคในย่อหน้าแรกให้เป็นประโยคที่
สมบูรณ์ 
        6) หน้า 88 เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในส่วนของวิชาเลือกใน
หลักสูตรเดิมไม่ได้ระบุไว้ทําให้ไม่เห็นความแตกต่าง  
        7) ขาดเอกสารแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับในเอกสารภาคผนวก 
                          8) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
             4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์   
                    คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้ 
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                     1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                     2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ  “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” 
                     3. ขอให้ตรวจสอบการระบุหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยควรเขียนในลกัษณะที่แสดงให้
เห็นผลผลิตหรอืคุณลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
            4. ใหต้รวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลกัสูตรใหม ่
                     5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณวิีชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชา
อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้กําหนดข้อความ “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์” เพิ่มไว้ด้วย   
           6. การระบุกลุม่วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ขอให้พิจารณากําหนดชื่อกลุ่มวิชาใหส้ื่อความหมาย โดยอาจ 
กําหนดในลักษณะเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งอาจกําหนดเช่นเดียวกับหลักสูตรชีววิทยา ที่ระบุหมวดวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วย  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  2) กลุ่มวิชาบังคับ แยกเป็น วิชาแกน  วิชาเฉพาะ  3) กลุ่มวิชา
เลือก 
                    7. ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กรณทีี่เป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ขอใหป้ระสานกับคณะนั้น ๆ ด้วย  
โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ระบุดังนี้ 
                   “ใหเ้ขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลมุช่ือรายวิชา ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับจํานวนหน่วยกิต โดยมีหลกัในการเขียนคอื เขยีนเป็นวล ีภาษาไทยไม่ต้องใช้เครือ่งหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษ
ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้เครือ่งหมายวรรคตอนระหว่าง
วลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น
ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop)  
ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
            8. ให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา 308-473 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  เป็น 
“การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” 
                     9. ให้พิจารณาปรับช่ือรายวิชา 308-476 การวัดความรู้ทางวิชาชีพสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ให้สื่อให้เหน็ว่าเป็นการวัดความรู้รวบยอด 
                     10. หน้า 27 แผนการศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 แผนสหกิจศึกษา ให้ระบุเฉพาะรายวิชา   
308-475  สหกิจศึกษา  ส่วนอีก 2 รายวิชาให้ย้ายไปไว้ในภาคการศึกษาอื่น 
            11. หน้า 30 อาจารย์ประจําในลาํดับที่ 1,2,4,5 และ 7 ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว 
           12. หน้า 32 การระบุอาจารย์พิเศษตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะระบุเฉพาะบุคคลภายนอก
เท่านั้น 
            13. หน้า 37 หมวดที่ 4 ข้อ 1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา  ข้อ 2. มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพิ่มจุดเด่นด้านสารสนเทศแก่นักศึกษา โดยเพิ่มกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ความรู้รวบยอดทางวิชาชีพ การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดประกวด
ในระดับประเทศ 
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            14. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
                1) หน้า 2  ข้อ 6. [ ] หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  แก้เป็น  “[ ] หลักสูตรใหม”่  
                2) หน้า 3 ข้อ 9.  หน้า 28-31 แก้คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ประจํา  คําว่า “Ph.D”  เป็น “Ph.D.”  คําว่า  “B.com”  เป็น  “B.Com.” 
                3) หน้า 14 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
                4) หน้า 129 ภาคผนวก ง  แก้ไขคําว่า “อาจารย์ประจํา”  เป็น “อาจารย์ประจําหลักสูตร” 
                5) หน้า 17 วิชาเฉพาะด้าน  ขอให้ตรวจสอบ คําว่า “- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ”    
                         6) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

             4.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์      
       เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
                    เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.10  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...  
คณะวิทยาศาสตร์ 
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.11  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจนี คณะนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
     คณะนิติศาสตร์เสนอเรื่อง โครงการรับนกัศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 

                      มตทิี่ประชมุ เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณา และในการ
ดําเนินการขอให้ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป 
            1. คุณสมบัติของผูส้มัคร    
                         1) ข้อ 1.  ตัดข้อความ “ประจําปีการศึกษา 2554”  ออก 
                2) ข้อ 2.  มีความเห็นดังนี้ 
                             - ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 ให้เพิ่ม “ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และปทีี่ 5” ก่อนคําว่า  ไม่น้อยกว่า 3.00  
           - มีความเห็นเกี่ยวกับผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ  ในส่วนของคะแนน TOEFL ว่า 
น่าจะเป็นคะแนน TOEFL computer - base ส่วนจะกําหนดจํานวนคะแนนเท่าใดขอให้หารือคณะศิลปศาสตร์ 
การกําหนดแต้มระดับคะแนนการทดสอบทางภาษา PSU GET และ CU TEP ซึ่งกําหนดไว้   60%   ให้ระบุด้วยว่า 
เป็นการสอบประเภทใด  และอาจกําหนดคะแนนผลการสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ ไว้ด้วยก็ได้   นอกจากนี้ให้
แก้คําว่า “และ IELTS ระดับ 5” เป็น “หรือ IELTS ระดับ 5” แก้คําว่า “TOFLE” คําว่า “TOFEL” เป็น “TOEFL”   
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                             - เหน็ควรให้แยกขอ้ 2. เป็น 2 ขอ้ โดยข้อ 2 เป็นคุณสมบัติเกีย่วกับผลการเรียน และข้อ 3 
เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา     
              2. ขอ้ 9. หลกัฐานการสมัคร แก้ดังนี้ 
                1) ข้อ 1. ให้แก้ คําว่า “ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เป็น “ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5”  
             2) ข้อ 6. ให้เพิ่มคําว่า “(ถ้าม)ี”  ต่อท้ายข้อความด้วย 
            3. วิธีการคัดเลือก  ให้ระบุสัดส่วนของคะแนน GPA  คะแนนวดัผลทางด้านภาษา และการสอบ
สัมภาษณ์ให้ชัดเจน   
                     อนึ่ง  เนื่องจาก สกอ. ได้กําหนดให้มีการรับนักศึกษาระบบ clearing house   จึงขอให้พิจารณา
ว่าโครงการนี้จะเข้าระบบ clearing house หรือไม ่
 

วาระที ่5  เรือ่งอื่น ๆ  
              จากการพิจารณาหลักสูตร ที่ประชุมมีความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
โดยให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกันทุกหลักสูตร 
             หมวด 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
              - หัวขอ้ภาษาทีใ่ช้  ให้ระบุ  ใชภ้าษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 
              - หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี 
              - หัวข้อความร่วมมือกับสถาบันอื่น กรณีที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้แนบ 
MOU เป็นภาคผนวกไว้ในหลักสูตรด้วย 
              - หัวข้อชื่อ  นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์   หรืออาจารย์ 
                อนึ่ง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีภาระงานสอนในหลักสูตรที่
ประจําอยู่  และกรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง    ควรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร/มีใบประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนดด้วย  
 หมวด 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร  
      - หัวขอ้วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  ควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เหน็ผลผลิตหรือคุณลักษณะของ
บัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
 หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
      - หัวขอ้แผนการรับนกัศกึษา ใหร้ะบุจํานวนผู้ที่จะจบการศึกษา ในชอ่งปีที่ 4 และปีที่ 5 
               - หัวขอ้งบประมาณ ใหร้ะบุงบประมาณเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
               - หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”    
               - หัวข้อชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง่ และคณุวฒุกิารศกึษา  ทัง้อาจารยป์ระจาํ
หลักสูตร  อาจารย์ประจํา  และอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ  ศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ หรอืผู้ช่วยศาสตราจารย์   หรืออาจารย์   สําหรับการคิดภาระงานสอน ช.ม./ปีการศึกษา ให้ระบุ
ภาระงานสอนที่สอนให้ทุกหลักสูตร  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ระบุเฉพาะที่สอนให้แก่หลักสูตรนี้ 
 






