
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่12(9/2554) 

วันพุธที ่ 7  กนัยายน  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ญิงมาลัย  ว่องชาญชัยเลิศ  (แทน) 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
     ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
     อาจารย์จริยภัทร  รัตนโณภาส  (แทน) 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลกิา  อุณหวิวรรธน์  (แทน) 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
     อาจารย์มงคล  มาลยารม 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒาภิรมย์สกุล 
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16.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์         กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์ (รักษาการ) 
17. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
20.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
21.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
23.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
6. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ        กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
7.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    ผศ.ดร.สพ.ญ.ทิพยรัตน์  มูสิกะเจริญ  (แทน) 
2. ดร.ชนกพร  อังศุวิริยะ     ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อ 
         การพัฒนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะศลิปศาสตร์ 
3. ผศ.รสัมี จิวสุวรรณ      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
4. อาจารย์อภิญญา เชยทอง    ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร ์
5. อาจารย์อุทัย ปริญญาสุทธินันท์    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชน 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เรวดี  อ้ึงโพธิ์                  ศึกษา  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร์   
7. ผศ.อดุลย์  เที่ยงจรรยา    ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี- 
       ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะวิทยาศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.พรสดุา  บ่มไล่      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ- 
       ศาสตร์  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ...คณะวิทยาศาสตร์ 
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9. อาจารย์วชิรพันธ์  พัฒนโชติ    ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
                        คณะวิทยาศาสตร์ 
       

เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  ไม่ม ี
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่11(8/2554)  เมือ่วนัที ่ 
 3 สงิหาคม 2554 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ไม่ม ี
 

วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร์ 
       คณะศลิปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 
                   มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้ 
          1. ขอให้พิจารณาปรับช่ือหลักสูตร  ปรัชญาของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกัน รวมทั้งพิจารณาในประเด็นกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จะมีวิชาโทด้วยหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มวิชา
ภาษาอื่น จะมีวิชาเอกด้วยหรือไม่  และอาจปรับจากกลุ่มวิชา  เป็นสาขาวิชา 
          2. โครงสร้างหลักสูตรนี้กับโครงสร้างหลักสตูรสาขาภาษาอังกฤษ    นา่จะมีกลุม่วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
เป็นรูปแบบเดียวกัน   
          3. ภาษาที่ใช้ ระบุ “ภาษาไทย” แต่ในหัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กําหนด
คุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ   จึงขอให้รับไปพิจารณาปรับให้สอดคล้องกัน 
          4. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม่  และ
ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  แก้จํานวนนักศึกษาให้ตรงกับแผนการรบันักศึกษา  และพิจารณาปรับคา่ใช้จ่ายต่อ 
หัวนักศึกษาใหส้อดคล้องกัน 
                    5. ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  ให้ระบุแหล่งฝกึสหกิจศึกษาไว้ด้วย     
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         6. ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ 
               -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ ให้ระบุ   
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผูช่้วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ และให้ระบคุุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา  
                       - หน้า 3 ตัดรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 1 ออก เนื่องจากในคําสั่งไม่ระบุเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                       - หน้า 36  อาจารย์ประจําหลักสูตร  ให้เปลี่ยนจาก “อาจารย์คมสนัต์ วงศ์วรรณ์”  เป็น  
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมินทร์   คาระวี”   
              - หน้า 37 อาจารย์ประจํา  ลําดับที่ 1, 2, 4, 6 และ 7 ควรตัดออก   เนื่องจากเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร  อยู่แล้ว     
          7. หนา้ 4 หัวข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร มีการกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แต่หลักสูตรเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2555 จึงควรปรับเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
          8. ประเด็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
              - จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชา 896-381 สหกจิศึกษา เดิม “6(0-12-6) แก้เป็น “6(0-18-0)” 
               - ขอให้เพิ่ม  การเตรียมความพร้อมสําหรับนักศกึษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวน 30 ช่ัวโมงด้วย 
              - ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา 
                   9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   
                       - ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย  ซึ่ง 
บางวิชาในหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักน้อยมาก และบางรายวิชากําหนดความรับผิดชอบหลักไว้มาก 
                       - หน้า 43 รายวิชาสุขภาวะกายและจิต   ให้ตัดทักษะพิสัย ออก 
                       - หน้า 49 แผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบฯ  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน   มีรายวิชา   
896-205 พัฒนาการวรรณกรรมไทย  และรายวิชา 896-206 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน  ปรากฏอยู่ ซึง่รายวิชา
ดังกล่าว เป็นรายวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  
       10. ช่ือรายวิชา 896-336 คติชนวิทยา (Folklore)   ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  
เนื่องจาก Folklore เป็น วรรณกรรมท้องถิน่ แต่สังเขปรายวิชาไม่สื่อถึงวรรณกรรมท้องถิ่น และเนื้อหาในส่วนของ
ความเหมือนและความต่างของคติชนวิทยาแต่ละภูมิภาค จะมุ่งเน้นภูมิภาคใดหรือไม ่
       11. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
                      1) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้ 
“หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 
2557” 
                       2) หน้า 16 ข้อ 2.5 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  จํานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ขอให้ระบุเพิ่มในช่องปีการศึกษา 2558 ด้วย 
                       3) ให้ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชา ดังนี้ 
                           - ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 896-108 วัฒนธรรมส่วนกลางและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
รายวิชา 896-440 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย  
                           - ช่ือภาษาไทยของรายวิชา 896-342 
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                        4) หน้า 40 ในตารางข้อ 1 ระบุ ดังนี ้
 

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 

 

               5) ในตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง    ให้ระบุรายละเอียดการ
ดําเนินการของแต่ละรายวิชาว่ามีการดําเนินการอย่างไร  เช่น  การปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชา ปิดรายวิชา ย้ายรายวิชา  
               6) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
   

   4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร์       
            คณะศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. …     โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา   หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
 
                     มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                    1. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
           2. ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  และเนื้อหารายวิชา  ให้สอดคล้องกัน    
            3. โครงสร้างหลักสตูรนี้กับโครงสร้างหลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการพัฒนา  น่าจะมีกลุ่มวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ เป็นรูปแบบเดียวกัน   
           4. หน้า 3 หัวข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร มีการกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แต่หลักสูตรเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2555 จึงควรปรบัเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
           5. ใหต้รวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่ และ
ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  แก้จาํนวนนักศึกษาให้ตรงกับแผนการรบันักศึกษา  และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อ 
หัวนักศึกษาใหส้อดคล้องกัน 
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           6. ประเด็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
               - จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชา 892-482 สหกิจศึกษา เดิม “6(0-0-36) แก้เป็น “6(0-36-0)” 
               - ขอให้เพิ่ม  การเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวน 30 ช่ัวโมง
ด้วย 
               - อาจเพิ่มแผนการศึกษาแยกจากแผนการศึกษาปกติ 
            7. ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ 
                 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  ให้ระบุคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 
               - หน้า 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 2 ไม่ปรากฏช่ือในคําสั่ง 
                8. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   
                           - หน้า 68 จํานวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กับในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ 
ไม่ตรงกัน 
                           - ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความรบัผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึ่งใน
หลักสูตร กําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองเน้นบางข้อในลักษณะคล้าย ๆ กัน  และบางข้อมีน้อย 
                             - หน้า 50  ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ  รายวิชาสุขภาวะกายและจติ  ให้ตัดทักษะพิสัย 
ออก 
  9. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
                    1) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้ 
“หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 
2557” 
                        2) หนา้ 45-46 ในตารางข้อ 6 ระบุ ดังนี้  
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนกัศกึษา 
6. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

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

 

            3) ให้ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชา ดังนี้ 
            - ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 880-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 รายวิชา 892-331 การ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รายวิชา 896-440 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย รายวิชา 870-211 กฎหมาย
อาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 
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            - ช่ือภาษาไทยของรายวิชา 896-342  
             - จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชา 892-352   สัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน รายวิชา 892-372 การนํา
เที่ยว รายวิชา 892-470 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวมัคคุเทศก ์รายวิชา 460-461 การเป็นผู้ประกอบการ 
และการสร้างธุรกิจใหม่ รายวิชา 460-462 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม รายวิชา 877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และการประยุกต์ใช้  
         4) ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 870-121 กฎหมายแพ่ง : 
หลักทั่วไป 
           5) ขอให้ตรวจสอบรายวิชา ซึ่งปรากฏอยู่ในคําอธิบายแต่ไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
          - รายวิชา 893-316 การฟังภาษาญี่ปุ่น 2  
        - รายวิชา 893-410 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1  
        - รายวิชา 893-411 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 
        - รายวิชา 893-412 ภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน  
        6) หน้า135-143 ในตารางหลักสูตรปรับปรุง 
        - แก้ไขชื่อหลักสูตร ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา 
          - เพิ่มรายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต รายวิชา 895-141 ทักษะการว่ายน้ํา 
รายวิชา 895-222 มนุษย์กับวรรณกรรม และรายวิชา 896-101 ทักษะการคิดและการดําเนินชีวิต ในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       - ให้ตรวจสอบรายวิชา 892-372 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการชุมชน 1 ซึ่งไม่ปรากฏในโครงสร้าง
หลักสูตร 
        7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

 4.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะศิลปศาสตร ์
  คณะศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มตทิี่ประชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเหน็ไปพิจารณาดําเนินการ   ก่อนเสนอ     
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
                  1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20”   
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
                  2. หัวข้อการรับนักศึกษา ใหร้ะบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี” 
      3. ประเด็นอาจารย์ 
         1) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน  5  คน มีคุณวุฒิทางด้านพลศึกษา จํานวน 2 คน คุณวุฒิ
ทางด้านพัฒนศาสตร์   จํานวน 1 คน   คณุวุฒิทางด้านสังคมวิทยา  จํานวน  1 คน    และคุณวุฒิทางด้าน 
Musicology/ Ethnomusicology จํานวน 1 คน  ขอใหพิ้จารณาปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม้คีุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลกัสูตร  และปรบัรายชื่อในหัวขอ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
          2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ ให้
ระบุ   ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรืออาจารย์  และให้ระบุคุณวุฒิการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา  
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              3) อาจารย์ประจํา ลําดับที่ 11, 15, 16, 24  และ 27 ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอยู่แลว้     
                   4. หัวข้อการพัฒนาหลักสูตร  เขียนให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
                  5. ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  ให้ระบุแหล่งฝึกสหกิจศึกษาไว้ด้วย     
      6. ข้อ 13.3 การบริหารจดัการ    ขอใหป้ระสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตรนี้  พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
                  7. หัวข้อรายวิชา 
                      - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 3 กลุ่มวิชา ให้ระบุรายวิชาที่ให้เลือกไว้ด้วย  
                     - ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่นนอกเหนือ  
จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์    
                     - แก้ช่ือวิชา 880-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร (Co-curricular Activities) เป็น “กิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I)”   
        8. ให้ปรับแผนการศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกับปีที่เรียน   และให้เพิ่มการเตรียมความพร้อมสําหรับ
นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศกึษา จํานวน 30 ช่ัวโมงด้วย 
                 9. ประเด็นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   
       - ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย  ซึ่ง 
บางวิชาในหลักสูตรกําหนดน้อยมาก และบางรายวิชากําหนดความรับผิดหลักไว้มาก 
       - หน้า 45 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ   ในหมวดวิชาเฉพาะ   กลุม่วิชาเอก   
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2 และข้อ 3 น่าจะเป็น
จุดเด่น  แต่มีการกระจายค่อนข้างน้อย 
       - หน้า 51, 54, 71 และหน้า 75 จํานวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กับในแผนทีแ่สดงการ
กระจายความรับผิดชอบฯ ไม่ตรงกัน 
        - หน้า 60 ขาดแผนทีแ่สดงการกระจายของรายวิชา 897-471 ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย 
   10. ประเด็นแก้ไขใหถู้กต้อง 
                     1) หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้  หลักสูตร
มีความพร้อมในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 2557” 
                     2) หน้า 16 ข้อ 2.5 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จํานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา   ขอใหร้ะบุ “100” เพิ่มในช่องปีการศึกษา 2558 ด้วย 
                       3) หน้า 35 ระบใุห้นกัศึกษาลงเรียน  897-311 การเตรยีมความพร้อมสหกจิศึกษา  แต่ในโครงการ 
หลักสูตรและในแผนการศึกษาไม่ปรากฏรายวิชาดังกล่าว 
    4) หน้า 37 ในตารางข้อ 1 ระบุ ดังนี้ 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนกัศกึษา 
3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

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

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4. สอดแทรกจติสํานึกของการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียน
การสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

 

      5) หน้า 57  
          - แก้คาํว่า “เกี่ยวช้อง” เป็น “เกี่ยวข้อง”   
          - แก้คาํว่า “แก” เป็น “แก่”   
          - แก้คาํว่า “เหล่งเรียนรู้” เป็น “แหล่งเรียนรู้”   
          - แก้คาํว่า “ตัดสินใย” เป็น “ตัดสินใจ 
      6) ให้ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชา ดังนี้ 
      - ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์    
รายวิชา 897-207 วิธีวิทยาการวิจัย 1   รายวิชา 897-305 วิธีวิทยาการวิจัย 2   
      - ช่ือภาษาไทยของรายวิชา 896-342  
        7) ในตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ให้ระบุรายละเอียดการดําเนินการ 
ของแต่ละรายวิชาว่ามีการดําเนินการอย่างไร เช่น การปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชา ปิดรายวิชา ย้ายรายวิชา 
       8) ขอใหต้รวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
         

 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะวิทยาศาสตร์ 
         คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ีชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. .....   โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

  มตทิี่ประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ   ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป           
        1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
 โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
             2. หัวข้อการรับนักศึกษา ให้ระบุ “รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
เป็นอย่างดี” 
            3. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เพิ่มไว้ด้วย   
  4. ความเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ประจํา 
                        1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 อาจารย์เทิดทูน  ดํารงค์
ฤทธามาตย์  มีคุณวุฒิทางด้านฟิสิกส์   ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ตรงกับหลักสูตรนี้ 
      2) อาจารย์ประจํา ลําดับที่ 1-3 และ 6-7 ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว  
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   5. ปรัชญาของหลักสูตรระบุไว้กว้าง ๆ  จึงขอให้ปรับให้ชัดเจนขึ้น  
            6. หัวข้อความสําคัญของหลักสูตร ควรเขียนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้โดย
ช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น ความน่าสนใจของหลักสูตรที่จะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรียนแล้วจะได้อะไรจาก
หลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
            7. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึง่บางวิชาในหลักสูตรกําหนดน้อยมาก   และบางรายวิชากําหนดความ
รับผิดชอบหลักไว้มาก 
  8. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
      1) ปกหลักสูตร และหน้าแรก คําว่า “พ.ศ. 2555” แก้ไขเป็น “พ.ศ. ...” 
       2) หน้า 4 หัวข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ข้อความ “ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องมีจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้น” ควรเขียนให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์ 
                     3) หน้า 14 หัวข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาข้อ 2) ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ก่อนขึ้นข้อ 3) 
                    4) หน้า 17 หัวข้อ 3.1 หลักสูตร ควรแก้ไขรายละเอียดในหัวย่อยต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
                            - 2) กลุ่มวิชาบังคับ 
                               แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 57 หน่วยกิต 
                               แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา    60 หน่วยกิต 
                            - 3) กลุ่มวิชาเลือก  
                               แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  31 หน่วยกิต 
                               แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา     28 หน่วยกิต 
                            ข้อความ “ a กรณีเลือกเรียนวิชา 330-210       b กรณีเลือกเรียน 330-231” ควรตัดออก  
และชื่อภาษาไทยรายวิชา 890-102 ควรแก้ไขเป็น “การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ” 
     5) หน้า 19 หัวข้อ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
          * 332-101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
                                  Basic Mathematics I         
          * 332-102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    3(3-0-6)  
                         Basic Mathematics II         
          ** 332-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
                          General Mathematics I  
          ** 332-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
                 General Mathematics II   
                            * สําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
                           ** สําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
     6) หน้า 20 ข้อความ “a ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา   b ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา”  
ควรตัดออก  และ กลุ่มวิชาบังคับ ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
         แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา   57 หน่วยกิต 
         แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา      60 หน่วยกิต 
         ข้อความ “ a กรณีเลือกเรียน 330-212   b กรณีเลือกเรียน  330-231” ควรตัดออก 
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        7) หน้า 21 การระบุรายวิชา 330-212 และ 330-231 ควรระบุดังนี้ 
           330-212  สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ  3(2-3-4) 
      Comparative Vertebrate Zoology        หรือ 
           330-231  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    4(3-3-6) 
                         Invertebrate Zoology 
       8) หน้า 22  
           - การระบุวิชาโครงงาน ควรระบุเครื่องหมาย “*” หน้ารหัสวิชา และอธิบายเครื่อง * “ให้
นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา” ไว้ด้านล่าง  
                          - ข้อความ “c ให้นกัศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา   d ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา”       
ควรตัดออก และคําว่า “ไม่เลือกวิชสหกิจศึกษา” ในบรรทัดหมายเหตุ ควรแก้ไขเป็น “ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา”  
                     9) หน้า 23 หัวข้อ 3) กลุ่มวิชาเลือกควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
         แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา           31 หน่วยกิต 
         แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา  28 หน่วยกิต 
         ข้อความ “ a กรณีเลือกเรียน 330-212             b กรณีเลือกเรียน  330-231” ควรตัดออก 
                 10) หน้า 28  คําว่า “วิทยาศาสตร์ประยุกต์”  ควรแก้ไขเป็น “เคมี-ชีววิทยา” 
                 11) หน้า 29 แผนการศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่ปรากฏคําว่า  “วิชาเลือกกลุ่มวิชาบังคับ” ควรแก้ไข
เป็น “วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก”   
                   12) รายวิชา 890-101 และ 890-102 จัดไว้ในภาคการศึกษาเดียวกัน และขอให้แก้ไขชื่อรายวิชาทั้ง 
2 รายวิชาเป็น “การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน”  และ “การฟังและเขียนภาษาอังกฤษ” ตามลําดับ 
                   13) หน้า 30  ภาคการศึกษาที่ 2 การระบุรายวิชา 345-101 และ 345-102  และการระบุหมายเหตุ 
ควรแก้เป็นดังนี้ 
         “* 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 
           * 345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม” 
                           “* ให้นกัศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา” 
     14) หน้า 31   
         - จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรแก้ไขเป็น “2(2-0-4)”                
                           - จํานวนหน่วยกิตในวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ควรแก้ไขเป็น “3(3-0-6)”  
                           - จํานวนหน่วยกิตรายวิชา 330-212 แก้ไขเป็น “3(2-3-4)” 
                 15) หน้า 32  การระบุจํานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือก ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
         “วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 10(x-y-z)  
           รวม 14(x-y-z)”   
                            ข้อความ “* กรณีลงทะเบียนรายวิชา 330-231 ** กรณีลงทะเบียนรายวิชา 330-212” ควรตัดออก 
                 16) หน้า 34  การระบุจํานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือก ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
          “วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 15(x-y-z)  
          รวม 16(x-y-z)”   
 



 12 
 
               ข้อความ “ * กรณีลงทะเบียนรายวิชา 331-231  ** กรณีไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา 331-231” 
ควรตัดออก 
       17) การจัดแผนการศึกษารายวิชา 330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และ 330-212 สัตว์มีกระดูก
สันหลังเชิงเปรียบเทียบ หลักสูตรสาขาชีววิทยาจัดไว้ในชั้นปีที่ 2  หลักสูตรสาขาเคมี-ชีววิทยาจัดไว้ในชั้นปีที่ 3  หาก
นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเรียนด้วยกันควรจัดให้เหมือนกัน 
                  18) ช่ือภาษาอังกฤษรายวิชา 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม หน้า19 ไม่ตรงกับหน้า 77 
    19) หน้า 126 รายวิชา 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ควรย้ายไประบุในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                  20) หน้า 128 การระบุกลุ่มวิชาบังคับในช่องขวามือ ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
              “กลุ่มวิชาบังคับ แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  57 หน่วยกิต 
                           แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจคึกษา     60 หน่วยกิต” 
    21) หน้า 129 การระบุกลุ่มวิชาเลือกในช่องขวามือ ควรแก้ไขเป็นดังนี้ 
              “กลุ่มวิชาบังคับ แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  31 หน่วยกิต 
                           แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจคึกษา     28 หน่วยกิต” 
                 22) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

             4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. .....    โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   
  1. หัวข้อภาษาที่ใช้   ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
ขอให้พิจารณาและระบุว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละเท่าใด   แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 
   2. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม่  และขอ้ 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  แก้จํานวนนักศึกษาให้ตรงกับแผนการรับนักศึกษา  และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อ 
หัวนักศึกษาให้สอดคล้องกัน 
             3. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ให้กําหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”    
  4. หัวข้ออาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ประจํา 
                      1) อาจารย์ประจําหลักสูตร  ซ้ํากับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3 คน คือ อาจารย์โกวิท  เลิศวิทยานนท์  อาจารย์แก้วตา  แก้วตาทิพย์ และอาจารย์นิธินาถ  แซ่ต้ัง  
      2) อาจารย์ประจํา ลําดับที่ 1, 2, 4, 5 และ 7 ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว     
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             5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึ่งบางวิชาในหลักสูตรกําหนดน้อยมาก   และบางรายวิชากําหนดความ
รับผิดชอบหลักไว้มาก 
   6. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
     1) หน้าแรก คําว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ควรแก้ไขเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...” 
        2) หน้า 11 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาข้อ 2)  ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ก่อนขึ้นข้อ 3) 
     3) หน้า 15 และทุกที่ที่ปรากฏ  แก้ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
เป็น “(Co-Curricular Activities I)”   
      4) หน้า 21 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต ซึ่งระบุว่า “... หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” แต่ระบุรายวิชาเพียง 1 รายวิชา 
          5) หน้า 59 ตัวช่งชี้ข้อ (9) ขอให้แก้ไขคําว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร  เป็น “อาจารย์ประจํา” 
      6) หน้า 76-77 รายวิชา 317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 317-472 สหกิจศึกษา และ  
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ คําว่ารายวิชาบังคับก่อน ควรแก้ไขเป็น “เงื่อนไข” 
      7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
          
              4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ... 
คณะวิทยาศาสตร์  
                     คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. .....    โดยปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรบัปรุง   พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    
            มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รบัความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
             1. หัวขอ้ภาษาที่ใช้   ระบุ  “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
โดยพิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละเทา่ใด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
          2. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่ และ
ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  แก้จํานวนนักศึกษาใหต้รงกับแผนการรบันักศึกษา  และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษาใหส้อดคล้องกัน 
                   3. หัวข้อรายวิชา  ในกรณีวิชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร   ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
          4. หัวขอ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารยป์ระจํา 
          1) ให้ตรวจสอบการระบุช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากชื่อไม่ตรงกับช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร    ซึ่งการระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ใหร้ะบุอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ในหลักสูตรนี้ ระบุอาจารย์ชวนพิศ  ขาวคง  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ซึ่งไม่มช่ืีอ 
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ปรากฏในอาจารย์ประจําหลักสูตร   ส่วนอาจารย์วิรัช  ทวีปรีดา  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่ไม่มีช่ือปรากฏเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                    2) อาจารยป์ระจําหลักสูตร ซ้ํากับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3 คน คือ อาจารย์โกวิท  เลิศวิทยานนท์  อาจารย์แก้วตา  แก้วตาทิพย์ และอาจารย์นิธินาถ  แซ่ต้ัง  
             5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ใหพิ้จารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย  ซึ่งบางวิชาในหลักสูตรกําหนดน้อยมาก และบางรายวิชากําหนดความ
รับผิดชอบหลักไว้มาก 
             6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ น่าจะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ด้วย  
   7. ประเด็นแกไ้ขให้ถูกต้อง 
           1) หน้าแรก คําว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ควรแก้ไขเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...” 
                    2) หน้า 11 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาข้อ 2)  ควรเพิ่มคําว่า “หรือ” ก่อนขึ้นข้อ 3) 
         3) หน้า 16 และทุกทีท่ี่ปรากฏ  แก้ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
เป็น “(Co-Curricular Activities I)”   
         4) หน้า 17 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา 336-212 ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชีวิตประจําวัน และ 336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน ให้ถูกต้อง 
         5) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
                     
              4.7 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  คณะแพทยศาสตร ์
   คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงมา
จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
    มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ   ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
    1. หน้า 10 ให้ตรวจสอบการกําหนดช่วงเดือนที่ดําเนินการเรียนการสอน  ของข้อ 2.1  ช้ันปีที่ 4-6  
   2. หน้า 11   
            - ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา  แก้จํานวนนักศึกษารวมของปีการศึกษา 2561 จาก “1400” 
เป็น “1200”   
            - ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ขอ้ 2.6.1 งบประมาณรายรับ และข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
ของปีงบประมาณ 2561  ใหป้รับงบประมาณเท่ากับปี 2560  และปรับจํานวนนักศึกษาในปีงบประมาณ 2561 จาก 
“1400” เป็น “1200”    
   3. ให้พิจารณาชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 348-111 บทนําชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์ 
(Introduction to Molecular Medicine) คําว่า “Molecular” น่าจะใช้ว่า “Biomolecular” 
  4. ให้ปรับการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 388-441 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์- 
ชุมชน 1 รายวิชา 388-551 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1  รวมทั้งตรวจสอบรายวิชาอื่น ๆ  ให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด  



 15 
   
                   5. ให้พิจารณาปรับคําอธิบายรายวิชา 367-291 เวชศาสตร์ชุมชน 1  และรายวิชา 367-341       
เวชศาสตร์ชุมชน 2 ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวสถิติทางการแพทย์  ให้มีความต่างกัน 
  6. ภาคผนวก ข  ให้ระบุรายชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา ด้วย 
  7. ภาคผนวก ฌ ให้แนบคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ด้วย 
  8. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
            
             4.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...   
คณะแพทยศาสตร ์
   คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสตูร 
ปรับปรุง พ.ศ. .....   โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
     มตทิีป่ระชมุ    เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว    โดยใหร้ับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ  ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้  
   1. ให้พิจารณาชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 348-111 บทนําชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์ 
(Introduction to Molecular Medicine) คําว่า “Molecular” น่าจะใช้ว่า “Biomolecular” 
   2. ให้ปรับการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 388-441 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์- 
ชุมชน 1 รวมทั้งตรวจสอบรายวิชาอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
    3. ภาคผนวก ข  ให้ระบุรายชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา ด้วย 
   4. ภาคผนวก ฌ ใหแ้นบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ด้วย 
   5. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
            นอกจากนี้    ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษาในประเด็นการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.7  และการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ ว่าจะดําเนินการ
อย่างไร เนื่องจากรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลกัสูตรนี้เป็นรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1- ช้ันปีที่ 4  ของหลักสูตรแพทยศาสตร-
บัณฑิต   และประเด็นอาจารย์ประจําหลักสตูร ซึ่งหลักสูตรกําหนดอาจารย์ชุดเดียวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
เนื่องจากเห็นว่ารายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1- ช้ันปีที่ 4 เป็นรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 

               4.9 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะทันตแพทยศาสตร ์
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
                     
             4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

              4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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              4.12 การปรับรหัสรายวิชา ปรับช่ือรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                     เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
   4.13 การขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการและคณุสมบัติผู้สมัครโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรม 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา 
                   คณะวิทยาศาสตร์เสนอเรื่อง การขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร และทุนการศึกษาจาก 
ผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการสง่เสรมิโอลมิปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศ์ึกษา  ประจาํปี 
การศึกษา 2555  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
   
    มตทิี่ประชมุ เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขโครงการในประเด็น 
ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป     
 

              4.14  โครงการรบันักเรียน เรียนดี “กลุ่มนักศกึษาช้างเผือก” ประเภทที่ 2 คณะแพทยศาสตร ์
                       คณะแพทยศาสตร์เสนอเรื่อง  โครงการรับนักเรียน  เรยีนดี  “กลุ่มนกัศึกษาช้างเผือก”  ประเภทที ่ 2  
คณะแพทยศาสตร์  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
   
     มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบโครงการดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้  ไปพิจารณาดําเนินการก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป     
                        1. ข้อ 7 คณุสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 7.1.2 คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 4 ภาคการ- 
ศึกษา..  แก้เป็น  “ข้อ 7.1.2 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคการศึกษา...” 
                         2. ข้อ 8 จํานวนรับไม่เกิน 2 คน (0-2 คน) ของทุกโรงเรียน หมายความว่าอย่างไร ความหมายไม่ชัดเจน  
จึงขอให้พิจารณาให้ชัดเจนว่า หมายถึงทุกโรงเรียนรวมกันแล้ว 2 คน หรือไม่เกิน 2 คน ต่อโรงเรียน  และการรับนักเรียน
จาก 12 โรงเรียนตามที่กําหนด  อาจมีคําถามจากสังคมว่าทําไมถึงรับเฉพาะ 12 โรงเรียนนี้เท่านั้น 
                         3. ข้อ 11 การคัดเลือก   
         - ข้อ 11.2  แก้คําว่า “ขอ้ 2.1 ของผู้สมัคร”  แก้เป็น  “ข้อ 7.1.2 ของผู้สมัคร”  และขอให้พิจารณา
กําหนดให้ชัดเจนว่า ในการคัดเลือกจะมีการจัดความสําคัญของลําดับความสําคัญแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่  เช่น 
พิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อน  หากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน  จะพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามลําดับขั้น และหากยังเท่ากันหมดทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจะ
ไปพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (GPAX 4 ภาคการศึกษา)  หรือไม่ อย่างไร  หรือพิจารณาจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มแบบรวบยอดก่อน  แล้วตามด้วยการพิจารณาจาก GPAX 4 ภาคการศึกษา ซึ่งหากพิจารณาเช่นนี้ 
จะตัดสินอย่างไร กรณีที่หากนักเรียนคนหนึ่งเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่อ่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
ส่วนอีกคนเก่งสลับกัน จะพิจารณาอย่างไร 
                          - ข้อ  11.3  ให้เพิ่มข้อความ  “ตามจํานวนที่กําหนดในข้อ 8”  ต่อท้ายข้อความในข้อนี้     
                        4. การตัดสิน ให้เพิ่มข้อความ  จาก “ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะแพทยศาสตร์” เป็น “ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย 
ตามข้อเสนอของคณะแพทยศาสตร์”    
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               ความเหน็ของคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่  
       เกีย่วกบัการระบรุายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรบางหวัข้อเพือ่ใหห้ลกัสูตรมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
     หมวด 1 ขอ้มลูทั่วไป 
               - หัวขอ้ภาษาทีใ่ช ้ ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20”   
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
               - หัวขอ้การพฒันาหลกัสตูร  เขียนให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรมว่า   เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว  จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
                - หัวขอ้สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  กรณีมรีายวิชาสหกิจศึกษา ให้ระบแุหล่งฝึกสหกิจศึกษาไว้ด้วย   
    - หวัข้อการบรหิารจัดการ    ขอให้ระบกุารประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตร  พรอ้มทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
 
 หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
                - หัวขอ้รายวชิา   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 3 กลุม่วิชา กรณีมีรายวิชาเลือก ให้ระบุรายวิชาที่ให้เลือก
ไว้ด้วย 
       - หัวขอ้แผนการศกึษา  กําหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับปีที่เรียน   และกรณีมรีายวิชาสหกิจศึกษา 
ให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวน 30 ช่ัวโมงด้วย 
       - หัวขอ้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  อาจารยป์ระจํา  ระบุดังนี้ 
                   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูร   ต้องมีช่ือตรงกับในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหรอื
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และมีช่ือตรงกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  
         อาจารยป์ระจําหลกัสตูร   มีช่ือไม่ซ้ํากับหลักสูตรอืน่ระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ  
                   อาจารย์ประจาํ   ระบุช่ืออาจารย์ที่สอนในหลักสูตร โดยไม่ต้องระบุช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรใน
หัวข้อนี้อีก  เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว 
 
                หมวด 4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล 
                 - หวัขอ้การพฒันาการเรียนรูใ้นแตล่ะด้าน  มาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ควรระบุให้มีความจําเพาะ
เจาะจงเกินไป  และไมค่วรกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองที่เหมือนกันทั้งหลักสตูร  
                - หัวขอ้แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ  ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึ่งบางรายวิชาในหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักไว้น้อยมาก และบาง
รายวิชากําหนดความรับผิดหลักไว้มาก   และจํานวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กับในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบฯ ต้องมีจํานวนข้อเท่ากัน   
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