
 
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ครั้งที ่11(8/2554) 
วันพุธที ่ 3  สงิหาคม  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุs 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร ์ (แทน)  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ญิงมาลัย  ว่องชาญชัยเลิศ  (แทน) 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
     ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
      ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย     กรรมการ 
     ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
14.  ผู้อํานวยการคณะเทคนิคการแพทย ์       กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
15. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
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16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
19.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
21.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
23.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
7.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    รศ.อุษา  เชษฐานนท ์
2. ดร.กมลธรรม  อํ่าสกุล    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์ 
3. ดร.สุทธิดา  รักกะเปา               ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์        
4. รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ     ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
       เทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
       คณะวิทยาศาสตร์ 
5. ดร.สุดา  จกัรทอง      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
6. อาจารย์สมชัย  ยืนนาน      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
7. ดร.ธวัชชัย  สิริกานติโสภณ      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
8. ดร.เยาวลักษณ์  อาลีโบด์      คณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์  
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9. อาจารย์บุญทิวา แซล่ิ่ม      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะศิลปศาสตร์ 
10. อาจารย์ศรีวิกาญจน์ กุลยานนท์   ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
11. นางสาวสมลักษณ ์นราวัฒนะ    (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ... 
        คณะศิลปศาสตร์ 
        

เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
       

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  ไม่ม ี
       

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

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  3.1  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร ์
                   ที่ประชุมรับทราบ   การเปิดรายวิชา 875-493 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์  (เศรษฐศาสตร์-
สิ่งแวดล้อม) (Special Topics in Economics (Environmental Economics) จํานวน 3(3-0-3) หน่วยกิต สําหรับ 
นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  และหลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ  ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และมีข้อเสนอแนะให้คณะแก้ไขในประเด็นดังนี้ 
       1. แก้ไขจํานวนหน่วยกิตภายในวงเล็บจากเดิม “3(3-0-3) หน่วยกิต” เป็น “3(3-0-6) หน่วยกิต” 
       2. แก้ไขคําอธิบายรายวิชา คําว่า “มาตราการ” เป็น “มาตรการ” และให้ตัดคําว่า “รวมถึง” ออก 
       3. ให้ระบุจํานวนชั่วโมง ทฤษฎี  ปฏิบัติ  และจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง   และจํานวนชั่วโมง
รวมที่เปิดสอน ในตารางเค้าโครงรายวิชา   และให้ตรวจสอบแก้ไขจํานวนชั่วโมงที่สอนในแต่ละหัวข้อและจํานวน
ช่ัวโมงรวมทั้งรายวิชาด้วย  
       
วาระที่ 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  คณะวิทยาศาสตร์ 
                  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...   
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
       
                   มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
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                 1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                 2. หัวข้อการรบันักศึกษา ใหร้ะบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
        3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรระบุคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                 4. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป      และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ทีแ่สดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
                 5. หัวข้อความสําคัญของหลกัสูตร   ควรเขยีนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้
โดยช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น  ความน่าสนใจของหลักสูตรทีจ่ะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรยีนแล้วจะได้
อะไรจากหลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
                 6. ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    โดยเขียนในลักษณะทีแ่สดงให้เห็นผลผลิตหรือ
คุณลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
        7. ใหต้รวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
        8. การระบุอาจารย์พิเศษตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา จะระบุเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น 
                 9. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
                10. ให้นําเนื้อหารายวิชา 326-392 ภาษาองักฤษสําหรับจุลชีววิทยา ไปรวมไว้ในรายวิชา 326-391  
จุลชีววิทยาปริทัศน์   และปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 1 หน่วยกิต  เป็น 2 หน่วยกิต    
                11. หน้า 102 การระบุภาระงานสอน  ให้ระบุช่ือรายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ที่อาจารย์ประจําหลักสูตร
แต่ละคนเป็นผูส้อนด้วย  
                12. ประเด็นแกไ้ขให้ถูกต้อง 
            1) หน้า 1 ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ แก้เป็น “Bachelor of Science Program in 
Microbiology” 
                     2) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ควรแก้ไขปีการศึกษา 2555 เป็น “2557” 
            3) หน้า 31 อาจารย์ประจําในลําดับที่ 2,3,7,12 และ 15 ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอยู่แลว้ 
            4) หน้า 36 ข้อ 4.2.1 ช่วงเวลา  แก้ “ภาคการศึกษาที่ 1”  เป็น  “ภาคการศึกษาที่ 2”  
            5) หน้า 87 วิชา 326-493 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  แก้จํานวนหน่วยกิต เป็น “1(0-2-1)”   
            6) ขาดเอกสารแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับในเอกสารภาคผนวก 
                     7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

  4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์         
             คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...    
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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                     มตทิีป่ระชมุ    เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว    โดยใหร้ับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                    1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                    2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี” 
                    3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ที่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
                    4. หัวข้ออาจารย์ประจําหลักสูตร    ในชอ่งตําแหน่งทางวิชาการ    ให้ระบุศาสตราจารย์  หรือ   
รองศาสตราจารย์  หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์    
                    5. หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   และหัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม    ให้เขียนแยกข้อ  โดยเขียนให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและหลกัสูตรมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างไรกับการพัฒนาทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
                    6. หัวข้อกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ให้ตรวจสอบและแก้ไข
ดังนี้ 
                       1) ให้แก้ไขการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา  332-103,  332-104,  332-105,   
332-106, 332-107  เป็น  “3(3-0-6)”   
                       2) ให้ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 
ซึ่งกําหนดเป็น “1(0-3-3)” 
                       3) รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีช่ือเหมือนกัน 4 รายวิชา แต่ใช้รหัสรายวิชาต่างกัน คือ 
332-121, 332-126, 332-128, 332-129  จึงให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อรายวิชาไม่ให้ซ้ํากัน  และแก้ไขการเขียนจํานวน
ช่ัวโมงในวงเล็บ  เป็น  “3(3-0-6)”   
                    7. หัวข้อความสําคัญของหลักสูตร ควรเขยีนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้
โดยช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น   ความน่าสนใจของหลักสูตรที่จะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรยีนแล้วจะได้
อะไรจากหลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
                    8. ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    โดยเขียนในลักษณะที่แสดงให้เหน็ผลผลิตหรือ
คุณลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
           9. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
                   10. หัวข้อรายวิชา  ในกรณวิีชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
                   11. ขอให้ตรวจสอบการกําหนดจํานวนหน่วยกิต   ในหมวดวชิาเฉพาะ   กลุ่มวิชาเลือก   ซึ่งกําหนด
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต   โดยบังคับให้เลือกจากรายวิชาที่กําหนด  2 หน่วยกิต   และเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
ฟิสิกส์และกลุม่วิชาอื่นๆ ไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต  ซึ่งรวมกันแล้วได้เพียง 30 หน่วยกิต   
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                    12. หัวข้อแผนการศึกษา   
                         1) ให้พิจารณาปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับช้ันปีที่เรียน   เช่น  รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม กําหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 น่าจะเรียนในปีที่  1 หรือปีที่ 2  และวิชาเลือกทางฟิสิกส์ กําหนดไว้
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 น่าจะเรียนในปีที่ 3 หรือปีที ่4  
                         2) ให้ตรวจสอบการเขียนวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วย  วิชาเลือกในรายวิชา
ปฏิบัติการ  วิชาเลือกในกลุม่วิชาฟิสิกส์  และวิชาเลือกในกลุ่มวิชาอื่น ๆ  ขอให้ระบุให้ชัดเจน       
                         3) หน้า 29-32 แก้ไขดังนี้ 
                            - รายวิชา 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน แก้ช่ือเป็น “การอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน”    
                            - รายวิชา 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  แก้ช่ือเป็น  “กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1”  
                            - รายวิชา 890-.... วิชาเลือกในกลุม่รายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้เป็น “ 890- xxx วิชาเลือกใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ”  
                            - รายวิชา 332-... วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จํานวน 2 รายวิชา   2x(1(0-3-0))    แก้เป็น  
“332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์    1(0-3-0)    332-xxx  วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์    1(0-3-0)”     
                            - รายวิชา 332-... วิชาเลือก ซึ่งเขียนจํานวนหน่วยกิตเป็น“2x(3(3-0-6))” และ        
“2x(3(6-0-12))”  ให้แก้เป็น  “3(x-y-z)  หรือ “6(x-y-z)”              
                            - วิชาเลือกเสรี  ระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น “3(x-y-z)”     
                            -  การเขียนรหัสรายวิชาของรายวิชาที่ไมร่ะบุรหัสรายวิชา ให้ระบุเป็นดังนี้   “332-xxx”  
“890-xxx”   “895-xxx”    “xxx-xxx”     
                    13. ประเด็นการแก้ไขใหถู้กต้อง 
               1) หน้า 2 ข้อ 8 ย่อหน้าแรก คาํว่า  “สาวิชาฟิสิกส”์ แก้ไขเป็น “สาขาวิชาฟิสิกส์” 
               2) หน้า 4 ย่อหน้าแรก บรรทัดสุดท้ายแก้ไข คําว่า  “ระบบนิเวศน์” เป็น “ระบบนิเวศ”  
               3) หน้า 9 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 6 ตรวจสอบและแก้ไขคําว่า “เนื่องโยง” ให้ถูกต้อง 
                4) หน้า 11 ตารางช่องขวามือ ข้อ 5 คําว่า “จํานวย”  แก้ไขเป็น  “จํานวน”  
               5) หน้า 13 บรรทดัแรก คําว่า “โครงสร้า”  แก้ไขเป็น  “โครงสร้าง” 
               6) ขาดเอกสารแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับในเอกสารภาคผนวก 
                        7) ขอใหต้รวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ...  
คณะวิทยาศาสตร ์
           คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
       มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้  
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             1. หัวขอ้ภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                  2. หัวข้อการรบันักศึกษา ใหร้ะบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
                  3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง   ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ที่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
                  4. หัวข้อความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน ให้ระบุ
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาในลักษณะเดียวกับรายวิชาที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ซึง่ประกอบด้วย 
รหัสรายวิชา  ช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวนหน่วยกิต 
         5. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
                  6. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
                  7. หัวข้อแผนการศึกษา  กรณีที่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ  ให้ระบุว่าเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ใดและระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น (x-y-z)  เช่น  3(x-y-z)     
                  8. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
       1) ปกหลักสูตรคําว่า “หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ” ตัดออก 
       2) ปกหลักสูตร พ.ศ. 2555 แก้ไขเป็น  พ.ศ. ... 
       3) แก้ช่ือหลักสูตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” และแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันทุก
ที่ที่ปรากฎ 
       4) หน้า 1 ข้อ 3 การระบุวิชาเอก “เทคโนโลยีชีวภาพ” ขอให้พิจารณาจากโครงสร้างหลักสูตรว่า
หลักสูตรนี้มีวิชาเอกหรือไม่  
       5) หน้า 2 ข้อ 6 ให้ระบ ุ“เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555” และตัดขอ้ความในวงเล็บ
ออก  
       6) หน้า 3 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงกับช่ือในคําสั่งแต่งต้ัง 
       7) หน้า 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในขอ้ 2 
       8) หน้า 18 การจัดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาบังคับ ซึ่งแบ่งเป็น   2.1 วิชาเอกบงัคบัของสาขา 2.2 
วิชาเอกบังคบัเฉพาะกลุม่ การใช้คําว่า “วิชาเอกบังคับ” ไมน่่าจะถูกต้อง เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรไม่มีวิชาเอก 
       9) หน้า 28 ในตารางภาระงานสอนให้ระบุปี พ.ศ. ต้ังแต่ 2555  
     10) หน้า 43  
           - ตัดคาํว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ออก และคําว่า “มหาวิทยาลัย” แก้เป็น “คณะพยาบาล-
ศาสตร์”  
           - ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ รายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต ให้ตัด
ทักษะพิสัย ออก 
      11) รายวิชา 895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต ให้ตัดคําว่า “สอนโดย อ.ปกรณ์” ออก 
      12) หน้า 66 ข้อ 5.1 ตัดคําว่า “(office hours)” ออก  
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        13) หน้า 67 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินการ ข้อ (9) คําว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร แก้ไขเป็น  
“อาจารย์ประจํา” 
        14) หน้า 79 ในตารางข้อ 3 คําว่า “คณะกรรมการอุดมศึกษา” แก้เป็น “คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา”  
        15) หน้า 80  ข้อ 2 คําว่า “อ.ประสาทพ” แก้เป็น “อ.ประสาทพร”  
        16) ให้ย้ายภาคผนวก 5 คําอธิบายรายวิชาไว้เป็นภาคผนวก 1 
        17) ให้ระบุคําอธิบายภาษาองักฤษของรายวิชาดังนี้  
                            - รายวิชา 225-381 การจัดการอุตสาหกรรม 
                            - รายวิชา 326-425 ของเสียและการกําจัดของเสีย   
             - รายวิชา 330-573 เทคโนโลยีโปรโตพลาสต์   
             - รายวิชา 850-211 กรรมวิธีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร  
        18) หน้า 114  คําอธิบายรายวิชา  230-302 ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 2   คําว่า  
“การเคลื่อนี”่ แก้เป็น “การเคลื่อนที”่ 
         19) หน้า 115 ให้ตรวจสอบและปรับคําอธิบายรายวิชา 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  
        20) หน้า 133 รายวิชา 348-413 เครือ่งหมายโมเลกุล ให้ย้ายคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ไว้ก่อน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
        21) หน้า 134 คําอธิบายรายวิชา 348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น คําว่า “เทคโนย”ี   
แก้เป็น “เทคโนโลยี” 
        22) หน้า 138 คําอธิบายรายวิชา 890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  คาํว่า “ปฎิบัติ” 
แก้เป็น “ปฏิบัติ”   
        23) ขาดเอกสารแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับในเอกสารภาคผนวก 
                    24) ขอใหต้รวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

 4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... โดย
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มตทิี่ประชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้  
                  1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
                  2. หัวข้อการรับนักศึกษา ใหร้ะบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
                  3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง   ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซท์ี่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลัง 
สําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
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 4. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมอืนเป็นหลักสูตรใหม ่
                  5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณวิีชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
 6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา ในช่องตําแหนง่ทาง
วิชาการให้ระบุศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ และให้ระบุคณุวุฒิ
การศึกษาทุกระดับ  
 7. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
    1) ปกหลักสตูร พ.ศ. 2555 แก้ไขเป็น พ.ศ. ... 
    2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 2 และ 5 ไมต่รงกับคําสั่งแต่งต้ัง  
    3) หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ให้ตัดขอ้ความในวงเล็บออก 
    4) หนา้ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
    5) หน้า 18 ให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 
    6) หน้า 26  
        - ช่ือรายวิชา 328-302 ชีวเคมีขั้นพื้นฐาน  แก้ไขเปน็  ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
      - คําว่า “มนุษย์ศาสตร์” แก้เป็น “มนุษยศาสตร์” 
    7) หน้า 46 บรรทัดแรก ควรแก้ไขเปน็ “มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาศกึษาทั่วไปและวิชา
พ้ืนฐาน” และ หน้า 47 ข้อ 3.2  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  แก้ไขเป็น “รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
วิชาพื้นฐาน” เพื่อให้สอดคล้องกับMapping ในหน้า 49 
     8)  ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชา โดยขอให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจน  
และครอบคลมุช่ือรายวิชา ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต  โดยมหีลักในการเขียนคือ  เขียนเปน็
วลี ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์
เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหา
เดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบ
คําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต้องสอดคล้องกัน  เช่น  
                     - รายวิชา 324-419 หวัข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2 
                    - รายวิชา 324-429 หัวขอ้พิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2   
      - รายวิชา 324-439 หัวขอ้พิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1  
      - รายวิชา 325-491 โครงงานทางเคมี 1  
      - รายวิชา 325-492 โครงงานทางเคมี 2 
                    - รายวิชา 322-461 หัวขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร์      
         9) หน้า 117 รายวิชา 324-481 สัมมนาทางเคมี และหน้า 122 รายวิชา 325-491 โครงงาน
ทางเคมี 1 และ 325-494 สหกิจศึกษา คําว่า “รายวิชาบังคับก่อน”  ควรเปลี่ยนเป็นคําว่า “เงื่อนไข” 
         10) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสตูรในภาพรวมด้วย 
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 4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
       คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .....    
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2551    เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
  มตทิี่ประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว    โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                   1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
           2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
           3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ที่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลัง
สําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
          4. ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยเขียนในลักษณะที่แสดงให้เห็นผลผลิตหรือ
คุณลักษณะของบัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
 5. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม่ 
           6. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”    
           7. ให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อรายวิชา 322-205 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  
           8. ประเด็นการแก้ไขให้ถูกต้อง 
    1) ปกหลักสูตร พ.ศ. 2555 แก้ไขเป็น พ.ศ. ... 
    2) หน้า 13 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
    3) หน้า 16 รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ควรเขียนในลักษณะเปิดกว้าง ดังนี้ 
“และเลือกเรียนรายวิชาจากลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ  
ที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์” ก่อนระบุช่ือรายวิชา  
    4) หน้า 25-29 ช่ือรายวิชา  ให้แก้ดังนี้ 
        - 322-101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน แก้เป็น   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
        - 322-102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน แก้เป็น   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
        - 324-101 เคมีทั่วไป   แก้เป็น   เคมีทั่วไป 1 
        - 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป แก้เป็น  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
        - 332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน แก้เป็น  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
        - 322-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  แก้เป็น  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
    5) หน้า 27 แผนการศึกษาปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ควรระบุช่ือรายวิชา 346-371 การฝึกงาน
ทางสถิติ เนื่องจากเป็นวิชาเลือก ควรระบุว่า “วิชาเลือก”  
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     6) หน้า 50 ให้ตรวจสอบและแก้ไขการระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ และแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบฯ ว่า เป็นของหมวดวิชาใด กลุ่มวิชาใด สาขาวิชาใด  
     7) หน้า 51 Mapping หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก ขาดรายวิชา 346-472 สหกิจศกึษา 
     8) หน้า 59 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2) 
คําว่า “... สามารถกแก้ปัญหา...”  แก้ไขเป็น  “...สามารถแก้ปัญหา...”  
    9) หน้า 60 ตารางช่อง ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ แก้ไขเลข “2”  ในช่องแรก เป็นเลข  “1” 
   10) หน้า 65 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ข้อ (9) อาจารย์ประจําหลักสูตร  แก้ไขเป็น “อาจารย์
ประจํา” 
   11) หน้า 88 รายวิชา 346-472 สหกิจศึกษา คําว่า วิชาบังคับก่อน  ควรเปลี่ยนเป็น  “เงื่อนไข” 
                 12) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
             4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....  
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่    พิจารณา   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
  มตทิี่ประชุม     เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว    โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
      1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
           2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
             3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง   ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ที่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลัง
สําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
            4. หัวข้อความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  ให้ระบุ
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาในลักษณะเดียวกับรายวิชาที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร    ซึ่งประกอบด้วย  
รหัสรายวิชา ช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวนหน่วยกิต 
  5. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม่ 
            6. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”    
             7. หัวข้อแผนการศึกษา  กรณีที่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้ระบุว่าเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใด
และระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น (x-y-z)  เช่น  3(x-y-z)     
             8. ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชา     โดยขอให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจน  และ
ครอบคลุมช่ือรายวิชา  ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต  โดยมีหลักในการเขียนคือ  เขียนเป็นวลี 
ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน    ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่   ที่เหลอืใช้ตัวพิมพ์เล็ก  
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ยกเว้นชื่อเฉพาะ  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบาย
รายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน  
เช่น  
                       - รายวิชา 322-334 พีชคณิตนามธรรม 1 
                       - รายวิชา 322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์  รายวิชา322-442 เมเชอร์และปริพันธ์เลอเบก                 
                       - รายวิชา 322-443 ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์เบ้ืองต้น   
                       - รายวิชา 322-452 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
                       - รายวิชา 322-461 หัวขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร์       
            9. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
     1) ปกหลักสูตร พ.ศ. 2555 แก้ไขเป็น พ.ศ. ... 
     2) หน้า 13 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ต่อท้ายข้อความในข้อ 2 
     3) หน้า 16 รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ควรเขียนในลักษณะเปิดกว้าง ดังนี้ 
“และเลือกเรียนรายวิชาจากลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์” ก่อนระบุช่ือรายวิชา 
    4) หน้า 23 เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร    
                          - แก้เลขรหัสสามตัวแรกของคณะวิทยาการจัดการเป็นดังนี้ “460, 461 ภาควิชาบริหารธุรกิจ” 
และ “473 ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงิน”  
                          - ให้ตรวจสอบการระบุ“322 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์” และ “346, 347 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ” ว่าจะใช้คําว่า “สาขาวิชา” หรือไม่ 
    5) หน้า 42 ข้อ ก. ควรแก้ไขเป็น “ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา
พื้นฐาน” 
     6) หน้า 51 บรรทัดแรก ควรแก้ไขเป็น “แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐาน”   
    7) หน้า 71 บรรทัดแรก ควรแก้ไขเป็น “แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเลือกภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน”    
                8) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
             4.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร ์ 
                     คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …   โดย
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    
   มตทิี่ประชมุ     เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว    โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ   ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
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        1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร   ใหร้ะบุคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 
  2. เนื่องจากหลักสูตรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงควรแนบ MOU 
ไว้ในภาคผนวกด้วย 
            3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   ควรระบุเฉพาะเจาะจง  ไมค่วรระบุกว้าง
เกินไป    บางหัวข้อสามารถยุบรวมกันได้    และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ทีแ่สดงรายวิชาในหลักสูตรที่
ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลังสําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
  4. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอยีดหัวข้องบประมาณ โดยให้ระบุเหมอืนเป็นหลักสูตรใหม ่และ
แก้ไขดังนี้ 
                 - ในช่องตารางปีงบประมาณให้ระบุเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 -2559  
               - ให้ระบุค่าลงทะเบียนในตารางงบประมาณรายรับด้วย 
               - ให้ระบุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในตารางงบประมาณรายจ่ายด้วย 
            5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชา
อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอน
เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์    
            6.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ควรกาํหนดความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรองที่เหมือนกันเกอืบทุกรายวิชา  
            7. ประเด็นแกไ้ขให้ถูกต้อง 
                  1) หน้า 2 ขอ้ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้ 
“หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 
2557” 
         2) หน้า 8  ข้อ 2.5 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  จํานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ขอให้ระบุเพิ่มในช่องปีการศึกษา 2558 ด้วย 
         3) ให้ปรับแก้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 893-233 สัทศาสตร์ภาษาจีน   จํานวน 1(1-1-1)   
หน่วยกิต เป็น “1(0-2-1)”  
                  4) แผนการศึกษา  ให้ตรวจสอบและแก้ไขการระบุรายวิชาเป็นดังนี้ 
                          - 895-xxx วิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 
                          - xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 
                          - xxx-xxx  วิชาโทเลือก 
                          - ให้ตรวจสอบการกําหนดวิชา 893-xxx  วิชาเอกเลือก 1-5 เนื่องจากในโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มีวิชาเอก   
                          - วิชาสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต  ให้ระบุจํานวนชั่วโมงในวงเล็บด้วย  
      5) หน้า 27 ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ รายวิชาสุขภาวะกายและจิต ให้ตัดทักษะ
พิสัย ออก 
     6) หน้า 28 ในตารางข้อ 3 ระบุ ดังนี้  
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คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนกัศกึษา 
3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เน้น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เน้น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของ 
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สอดแทรกจติสํานึกของการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียน
การสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

 

      7) ให้เพิ่มตารางรายละเอียดการปรับปรุงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
     8) ให้ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชา 880-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1  
รายวิชา 893-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนงานวิชาการ  รายวิชา 893-131 จีนปัจจุบัน 
     9) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
             4.8  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
คณะศิลปศาสตร์ 
   คณะศลิปศาสตร์เสนอหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.... โดยปรบัปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. 2552  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
   
   มตทิีป่ระชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ  ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
             1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ใหร้ะบุ   
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผูช่้วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์  และให้ระบุคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 
         2. เนื่องจากหลักสูตรมคีวามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จึงควรแนบ MOU 
ไว้ในภาคผนวกด้วย 
                  3. หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้าง
เกินไป   และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซท์ี่แสดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและแนบในภาคผนวก 
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         4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ระบุ ดังนี้ 
             1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของศิลป์-ภาษาจีนหรือ
เทียบเท่า 
             2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรอื 
             3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรศลิป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
         5. เนื่องจากหลักสูตรเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 2 ปี ในการจัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 
จะดําเนินการอย่างไร  
         6. ความเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ 
             - ตัวบ่งชี้ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตรฯ  
ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาจะมปัีญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ 
             - ขอให้ตรวจสอบขอ้ 11 และข้อ 12 ซึ่งระบุ “...ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5”  ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.50 
                   7. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
              1) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ให้ระบุดังนี้ 
“หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 
2557” 
             2) หน้า 8 ข้อ 2.5 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  จํานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ขอให้ระบุเพิ่มในช่องปีการศึกษา 2558 ด้วย 
             3) ให้ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชา ดังนี้ 
                 - ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 142-132  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1   รายวิชา  894-405  
ภาคนิพนธ์ภาษาจีน รายวิชา 894-411 วรรณกรรมหลูซ่ิ่น รายวิชา 894-412 การอ่านหนังสือโบราณจีน  และ
รายวิชา 894-414 วรรณกรรมเอกของจีน 
                 - จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชา 142-114   ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   รายวิชา 142-133  
พลศึกษา รายวิชา 894-101 ภาษาจีน 1 และรายวิชา 894-316 ประเพณีชาติพันธ์ุจีน 
             4) หน้า 27 ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ รายวิชาสุขภาวะกายและจิต ใหตั้ด
ทักษะพิสัย ออก 
            5) หน้า 28 ในตารางข้อ 3 ระบุ ดังนี้ 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนกัศกึษา 
3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เน้น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เน้น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 



 16 
  
 4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของ 

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สอดแทรกจติสํานึกของการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียน
การสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

 

            6) ให้เพิ่มตารางรายละเอียดการปรับปรุงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
                    7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

             4.9  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ...คณะศิลปศาสตร ์
                    เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.10  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร ์
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  
            4.11  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ...  
คณะศิลปศาสตร์ 
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.12  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน ปรับปรุงรายวิชา และปรับแผนการศึกษา  
ของคณะแพทยศาสตร ์
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

             4.13  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ 
จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์   ประจําปีการศึกษา 2555 
                     คณะเศรษฐศาสตร์เสนอเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
     มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้รับความเห็น ไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป   ดังนี้  
    1. ช่ือโครงการ ระบุ “ประจําปีการศึกษา 2555” ให้พิจารณาว่าเป็นโครงการรับเฉพาะปีการศึกษา 
2555  หรือเป็นโครงการที่รับต่อเนื่อง 
    2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 3.1 ให้ปรับข้อความ “....และสายศิลป์-คณิตศาสตร์...” เป็น “...หรือ
สายศิลป์-คณิตศาสตร์” 
    3. ข้อ 11 เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ให้ปรับข้อความ “....และจะต้องศึกษาต่อใน
โรงเรียนเดิม จนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม.....”  เป็น  “และจะต้องศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม.....”   
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               ความเหน็ของคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่  
       เกีย่วกบัการระบรุายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรบางหวัข้อเพือ่ใหห้ลกัสูตรมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
     หมวด 1 ขอ้มลูทั่วไป 
     - หัวขอ้ภาษาทีใ่ช ้ ให้ระบุ  ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 
     - หัวขอ้การรับนกัศกึษา ให้ระบุ  รับนักศึกษาไทย และนักศกึษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี 
     - หัวขอ้ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ กรณทีี่มีความร่วมมอืกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ใหแ้นบ MOU 
เป็นภาคผนวกไว้ในหลักสูตรด้วย 
              - หัวขอ้ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน  ใหร้ะบุ เผยแพรห่ลักสูตรหลังการ
เปิดสอนไปแลว้อย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร  เช่น หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ปี เปิดสอนปีการศึกษา 2555  
ควรเผยแพร ่ปีการศึกษา 2557   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี    เปิดสอนปีการศึกษา 2555  ควรเผยแพร่  
ปีการศึกษา 2558 
              - หัวขอ้อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเรจ็การศกึษา  ควรระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุกว้างเกินไป 
และหากเป็นไปได้อาจทําตารางเมทริกซ์ทีแ่สดงรายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพที่จะประกอบภายหลังสําเร็จ
การศึกษาและแนบในภาคผนวก 
              - หัวขอ้ชือ่  นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒุกิารศกึษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   หรืออาจารย์ 
                 อนึ่ง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมภีาระงานสอนในหลักสูตรที่
ประจําอยู่  และกรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง    ควรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร/มใีบประกอบวิชาชีพตาม 
ที่สภาวิชาชีพกําหนดด้วย  
 - หวัขอ้สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ   และหวัขอ้สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและ
วัฒนธรรม ควรเขียนให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 - หวัขอ้ผลกระทบฯ เขียนให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมว่า 
เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 

 หมวด 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร  
 - หวัขอ้ความสาํคญัของหลกัสตูร ควรเขียนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้โดย
ช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น ความน่าสนใจของหลักสูตรที่จะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรียนแลว้จะได้อะไร
จากหลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
      - หัวขอ้วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  ควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เหน็ผลผลิตหรือคุณลักษณะของ
บัณฑิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
 

 หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
      - หัวขอ้แผนการรับนกัศกึษา ใหร้ะบุจํานวนผู้ที่จะจบการศึกษา ในชอ่งปีที่ 4 และปีที่ 5 
      - หัวขอ้งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่
 - หวัขอ้รายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
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      - หัวข้อชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  อาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์   หรืออาจารย์   สําหรับการคิดภาระงานสอน ช.ม./ปีการศึกษา ให้ระบุภาระ
งานสอนที่สอนให้ทุกหลักสูตร  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ระบุเฉพาะที่สอนให้แก่หลักสูตรนี้ 
  - หัวข้อคําอธิบายรายวิชา   ระบุช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้ถูกต้อง  สอดคล้อง และ
เหมือนกันทุกที่ ที่ปรากฎในหลักสูตร และการเขียนคําอธิบายรายวิชา    ขอให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมช่ือรายวิชา  ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต  โดยมีหลักในการเขียนคือ  เขียนเป็นวลี 
ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอน ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก 
ยกเว้นชื่อเฉพาะ  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบาย
รายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) ทั้งนี้คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง
สอดคล้องกัน 
                - หัวข้อแผนการศึกษา  กรณีที่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ  ให้ระบุว่าเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใด 
และระบุการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น (x-y-z)  เช่น  3(x-y-z)     
               หมวด 4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 
  - หวัข้อการพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา    ระบุคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณ์ของนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้   และระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ทําใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณ์ดังกล่าว   
                - หัวขอ้การพัฒนาการเรยีนรูใ้นแตล่ะด้าน    มาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ควรระบุให้มีความจําเพาะ
เจาะจงเกินไป  และไมค่วรกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองที่เหมือนกันทั้งหลักสตูร  
 

       หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศึกษา 
        - หวัขอ้กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  ในการอ้างระเบียบฯ ไม่ต้องระบุ ปี 
พ.ศ. ของระเบียบฯ 
        - หวัขอ้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา    ให้ระบุวิธีและกระบวนการที่ใช้ใน
การทวนสอบอย่างชัดเจน 
 

           หมวด 7 การประกนัคณุภาพ 

     - หวัขอ้ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนนิงาน   หลักสูตร 4 ปี   กรณีระบุจํานวน 12 ตัวบ่งชี้  ตามท่ีสกอ. กําหนด  
ให้ระบุดังนี้   
          1) ข้อ (1) - ขอ้ (6)  และข้อ (8) – ข้อ (10) ให้ระบุ  x  ช่องปีที่ 1- ปีที่ 5 
                   2) ข้อ (7)  ไม่ต้องระบุ  x  ในช่องปีที ่1  
                    3) ข้อ (11) ระบุ x ในช่องปีที่ 4 –ปีที่ 5  
                    4) ข้อ (12) ระบุ x ในช่องปีที่ 5  
                อนึ่ง  ข้อ (9)  ให้ระบุว่า “อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา...” 
 

 ภาคผนวก 
 กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ     ให้เปรียบเทียบรายวิชา/เนื้อหาตามที่สภาวิชาชีพกําหนดกับรายวิชา 
ในหลักสูตร  และหากมี มคอ.1 แล้ว ใหแ้นบ มคอ.1 ด้วย 
 
                                             ........................................................... 




