
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่13(10/2554) 

วันพุธที ่ 28  กนัยายน  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ  1  สํานกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ  
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร       กรรมการ 
     ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
     อาจารย์มงคล  มาลยารม 

13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย      กรรมการ 
     ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
14.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
16.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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17.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
18.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
19.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
20.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้       กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์               กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
9. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
10. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทิพยรัตน์  มสูกิะเจริญ  (แทน) 
2. อาจารย์มณฑิรา  เอียดเสน       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
       จัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ...   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี วิทยานนท ์    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
4. ดร.กันยา  อัครอารีย์     วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
                คณะอุตสาหกรรม เกษตร 
5. ดร.พัฒนิจ โกญจนาท       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
       ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะวิทยาการจัดการ 
6. ดร.วิวัฒน์ แซ่หล ี     ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ 
7. อาจารย์ฮัดสัน สิรสิุวพงศ์     ผู้ช้ีแจงเรื่อง  โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
8. อาจารย์จิตรพล อินทรศิรสิวัสด์ิ                      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
       (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
9. ดร.เกษตรชัย และหมี      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์ 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลกิา อุณหวิวรรธน์ ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ปรับรายวิชาและโครงสร้าง 
       หลักสูตร) 
11. อ.น.สพ.วิชญะ  ทองตะโก      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
       พ.ศ. .....  โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. ดร.ศิรลิักษณ์  บางโชคดี  คณะวิทยาการจัดการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  คณะวิทยาศาสตร์ 
14. นางเจิดจรรย์  เปลี่ยนโพธ์  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
 

เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ประธานแจง้ว่า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาพิจารณ์ (รา่ง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ"  เมื่อวันอังคารที่  27  กันยายน 2554  
ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้แทนสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีม่ี
องค์กรวิชาชีพกํากับดูแล ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนอใหห้น่วยงานวิชาชีพนั้นๆ พิจารณารบัรองตามข้อบังคับ 
ของสภาวิชาชีพ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้หลักสูตรนั้น ๆ มีมาตรฐานตามที่วิชาชีพ
กําหนด และเพื่อนําข้อมูลไปจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏบัติการพิจารณาหลักสูตร 
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ พ.ศ.... ที่มีความครอบคลุมสาระสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงต่อไป   ซึ่งจาก
การประชุมร่วมกันเห็นว่า จะมีปัญหากรณีหลักสูตรที่ต้องรับรองทั้งหลักสูตรและสถาบัน โดยสภาวิชาชีพรับรอง
หลักสูตรก่อน แล้วรับรองสถาบันภายหลัง  ในเบื้องต้นจึงมีข้อเสนอเพื่อเป็นทางออกว่า ใหส้ถาบันจัดทําประกาศแจง้
นักศึกษาและผูป้กครองทราบว่า  นักศึกษาเรียนจบแล้วอาจไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้หากสถาบันไม่ได้รับ
การรับรองในภายหลัง  และหากนักศึกษาไม่สามารถประกอบวิชาชีพ ให้สภาสถาบันรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น     
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่12(9/2554)  เมือ่วนัที ่ 
 7 กนัยายน 2554 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยใหแ้ก้ไขดังนี้ 
             เดิม    16. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
                          ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
          แก้เป็น         16.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์        กรรมการ 
          ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
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วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ  
  3.1 รายงานสถานภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิทยาเขตหาดใหญ ่
                  ที่ประชุมรับทราบ รายงานสถานภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมี
จํานวน 58 หลกัสูตร  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยหลักสูตรต่าง ๆ มีสถานภาพ ดังนี้  
         - หลักสตูรที่ยังไม่เสนอคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่ต้องเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาอีกครั้ง จํานวน 1 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่เสนอคณะกรรมการวิชาการฯ วันที่ 28 กันยายน 2554 จํานวน 6 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่เสนอสภาวิชาการพิจารณาวันที่ 11 ตุลาคม 2554 จาํนวน 10 หลกัสูตร 
                   (จะเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554) 
         - หลักสตูรที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จํานวน 13 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่สภาวิชาการอนุมัติแล้วและจะเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2554 จํานวน 4 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้ง สกอ. จํานวน 12 หลกัสูตร 
         - หลักสตูรที่สกอ.ยังไม่แจ้งผลการพิจารณา จํานวน 5 หลักสูตร 
         - หลักสตูรที่สกอ.รับทราบแล้ว จํานวน 5 หลักสูตร 

 

  3.2 การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์
                  ที่ประชุมรับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 140-101 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก  (Companion 
Animals) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  เป็น “145-101”ของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

  3.3 ระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 
                   ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล นําเสนอระบบโปรแกรมทะเบยีนนักศกึษาว่า  กองทะเบียน
และประมวลผลร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ และได้ใช้งานต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 
2/2553  ซึ่งระบบดังกล่าวให้สิทธ์ิเฉพาะเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลเท่านัน้   ดังนั้น เพือ่ให้อาจารย์ผู้สอน  
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่งานบริการการศกึษาของคณะ และภาควิชาดําเนนิงานด้วยความสะดวกรวดเรว็และลดขั้นตอน
การดําเนินงาน ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีเงื่อนไขและหรือข้อจํากัดตามรายวิชาที่เปิดสอน เช่น จํานวนรับ 
วันเวลาสอบตรงกัน การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อย/มากกว่าระเบียบฯกําหนด  ที่ผ่านมานักศึกษาต้อง
ดําเนินการขออนุมัติหรืออนญุาตจากคณะ (คณบดี อาจารยผ์ู้สอน และอาจารย์ทีป่รึกษา) โดยผ่านงานบริการการศกึษา 
ของคณะที่สังกัด  และนํามาให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เปน็ต้น 
จึงได้พัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 
     การลงทะเบยีนเรยีน  
     1. ให้สิทธ์ิคณะ/ภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน 
         1.1  ขยายจํานวนรับในรายวิชาจํากัดจํานวน 
         1.2  เพิม่สิทธ์ิการลงทะเบียนเป็นรายบุคคล 
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     2. ให้สิทธ์ิเจา้หน้าที่งานบริการการศึกษา 
                    2.1  คําร้องขออนุมัติลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหรือตํ่ากว่าระเบียบฯ กําหนด 
                    2.2  ข้อมลูอาจารย์ที่ปรึกษา 
                    2.3  คําร้องขอกักตัวสอบกลางภาค/ไล่ 
 

 การเปดิสอนรายวิชา 
  ให้สิทธ์ิเจ้าหนา้ที่งานบริการการศึกษา/ภาควิชาเปิดรายวิชา แก้ไขเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้สอน  (ยกเว้น
วันเวลาเรียน/สอบ) โดยกําหนดช่วงวันเวลาในการดําเนินการดังกล่าว 
  นอกจากนี้ กองทะเบียนและประมวลผลไดดํ้าเนินการประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาคณะ 
และทดลองการใช้ระบบโปรแกรมดังกล่าวแล้ว   
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ในระยะแรกให้นําร่องในระดับคณะก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่ระดับภาควิชาต่อไป 
   2. หากใช้เป็นระบบ Web Base  จะใช้ข้อมูลได้กว้างขวางกว่า 
  3. ให้เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  หากวิทยาเขตอื่นสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 การปรับรหัสรายวิชา ปรับช่ือรายวิชา และปรับแผนการศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
          คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปรับรหัสรายวชิา ปรับชื่อรายวิชาและปรับแผนการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดแุละบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553   เพือ่คณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี ้

 

รายวชิาทีม่กีารปรบั 

และ/หรอืเปลีย่นแปลง 

จาํนวน 

หนว่ยกติ 

ลกัษณะการปรบั 

และ/หรอืเปลีย่นแปลง 

จาํนวน

หนว่ยกติ 

หมายเหต ุ

 

340-201 วิทยาศาสตร์   

            เทคโนโลยี และสังคม   

3 315-201 วิทยาศาสตร์  

             เทคโนโลยีและสังคม 

3 เปลี่ยนรหัส 

850-213 การแปรรูปและ 

            วิศวกรรมทาง 

            อุตสาหกรรมเกษตร 1 

2 850-316 การแปรรูปและ 

            วิศวกรรมทาง 

   อุตสาหกรรมเกษตร  

3 

 

เปลี่ยนรหัสและ 

ย้ายจากปี 2 เทอม 2  

เป็น ปี 3 เทอม 1 

850-316 ปฏิบตัิการการแปรรปู 

            และวิศวกรรมทาง

  อุตสาหกรรมเกษตร 

1 850-317 ปฏิบตัิการการแปรรปู 

            และวิศวกรรมทาง  

            อุตสาหกรรมเกษตร 

1 เปลี่ยนรหัส 

850-223 เคมีชีววัสด ุ 2 850-326 เคมีชีววัสด ุ 2 เปลี่ยนรหัส 

850-224 ปฏิบตัิการเคมีชีววัสดุ 1 850-327 ปฏิบตัิการเคมีชีววัสดุ 1 เปลี่ยนรหัส 
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รายวชิาทีม่กีารปรบั 

และ/หรอืเปลีย่นแปลง 

จาํนวน 

หนว่ยกติ 

ลกัษณะการปรบั 

และ/หรอืเปลีย่นแปลง 

จาํนวน

หนว่ยกติ 

หมายเหต ุ

 

855-331 เทคโนโลยีแก้วและ 

            โลหะ 

2 855-231 เทคโนโลยีแก้วและ  

            โลหะ 

2 

 

เปลี่ยนรหัสและ  

ย้ายจากปี 3 เทอม 1  

เป็น ปี 2 เทอม 2 

855-322 กระบวนการแปรรูป 

  พอลิเมอร์ชวีภาพและ 

  พอลิเมอร ์

2 855-322 กระบวนการแปรรูป 

            พอลิเมอร์ชีวภาพและ 

            พอลิเมอร ์

2 ย้ายจากปี 3 เทอม 1  

เป็น ปี 3 เทอม 2 

857-311 การวางแผนการ 

            ทดลองสําหรับ 

            อุตสาหกรรมเกษตร 

3 857-323 การวางแผนการ 

            ทดลองสําหรับ  

            อุตสาหกรรมเกษตร 

3 เปลี่ยนรหัส 

857-431 การจดัการโรงงาน

 อุตสาหกรรมเกษตร 1  

   และ  

857-432 การจดัการโรงงาน 

            อุตสาหกรรมเกษตร 1 

2 

 

 

2 

857-413 การจดัการโรงงาน 

            อุตสาหกรรมเกษตร 

3 เปลี่ยนรหัส  รวมวิชา 

และย้ายจากปี 3  

เทอม 2   เป็น  

ปี 4 เทอม 1 

853-341 สิงแวดล้อมและ 

            เทคโนโลยีสะอาดใน 

            อุตสาหกรรมเกษตร 

3 853-341 สิงแวดล้อมและ 

            เทคโนโลยีสะอาดใน 

            อุตสาหกรรมเกษตร 

3 ย้ายจากปี 3 เทอม 2 

เป็น ปี 3 เทอม 1 

857-441 การออกแบบโรงงาน 

   อุตสาหกรรมเกษตร 

2 857-414 การออกแบบและ 

            การศึกษาความ 

             เป็นไปได้โรงงาน 

            อุตสาหกรรมเกษตร 

2 เปลี่ยนรหัส และ 

ชื่อวิชา 

 
                   มตทิีป่ระชมุ        
            1. รับทราบการปรับแผนการศึกษา  โดยให้รับความเห็นไปดําเนินการดังนี้ 
            1) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ย้าย “895-... วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3(3-0-6)”  ไปเรียนปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
            2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 ย้าย “895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  3(2-3-4)”  ไปเรียน 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
                     3)  ปีที่ 4 คําว่า  “แผนการศึกษาที่ 1 อัตตศึกษา”  แก้เป็น “แผนการศึกษาโครงงานนักศึกษา”   
คําว่า“แผนการศึกษาที่ 2  สหกิจศึกษา” แก้เป็น  “แผนการศึกษาสหกิจศึกษา” และภาคการศึกษาที่ 2 แก้จํานวน
หน่วยกิตของรายวิชา 855-495 สหกิจศึกษา    5(0-0-15)   เป็น   “6(0-18-0)” 
                 2. เห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา และปรับช่ือรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยให้รับความเห็นไปดําเนินการก่อนเสนอสภาวิชาการอนุมัติ
ต่อไป 
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           1) รายวิชา 850-213 การแปรรูปและวิศวกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร ในช่องหมายเหตุ ให้แก้
เป็น “เปลี่ยนรหัส ปรับจํานวนหน่วยกิต และย้ายจากปี 2 เทอม 2 เป็น ปี 3 เทอม 1” และเนื่องจากปรับจํานวน
หน่วยกิต จึงให้จัดทําเอกสารเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย 
           2) รายวิชา 857-431 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 1 และรายวิชา 857-432 การ
จัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 1 ให้แก้ช่ือรายวิชา 857-432 เป็น “การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 2”  
และในช่องหมายเหตุ  ให้แก้เป็น  “เปลี่ยนรหัส  รวมวิชา ปรับจํานวนหน่วยกิต ปรับคําอธิบายรายวิชา  และย้าย
จากปี 3 เทอม 2 เป็น ปี 4 เทอม 1”  และ จากการรวมวิชาทําให้จํานวนหน่วยกิตเปลี่ยนแปลง  จึงให้จัดทํา
เอกสารเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย 
           
  4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.... คณะอุตสาหกรรมเกษตร       
            คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยา-
เขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                     มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
          1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20”  
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
         2. ข้อ 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ให้ระบจุํานวน
หน่วยกิตทุกรายวิชาเช่นเดียวกับที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  
     3. หัวข้อความสําคัญของหลักสูตร  ควรเขียนในลักษณะการทําตลาด (Marketing)  ของหลักสูตรนี ้ 
โดยช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น    ความน่าสนใจของหลักสูตรที่จะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรียนแล้วจะได้
อะไรจากหลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
     4. หัวข้อรายวิชา  ในกรณวิีชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    

        5. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 
          6. หน้า 24 หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้แก้ข้อความเป็น  “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือในมหาวิทยาลัยอ่ืน   ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชา 
ที่เรียนมาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา”    
          7. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ใหพิ้จารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึ่งบางวิชาในหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักไว้น้อย 
   8.  คําอธิบายรายวิชา  
                    1) ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาปฏิบัติการ  โดยระบุเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชา 
850-317, รายวิชา  853-212 
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                     2) รายวิชาสหกิจศึกษา 2 ปรับคําอธิบายรายวิชา  เป็น “การปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรม  ณ สถานประกอบการภายใต้การดูแล และ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ  การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จของ
โครงงานสหกิจศึกษา” 
    9. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
      1) ปกหลักสูตรและหน้าแรก คําว่า “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555”  ควรแก้ไขเป็น “หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...” 
     2) หน้าแรก หมวด 1 ช่ือหลักสูตร ควรแก้ไขเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร” 
               3) หน้า 19 และหน้า 28-30 การระบุจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาที่ไม่ทราบจํานวนชั่วโมง 
ขอให้ระบุเป็น “(x-y-z)”    
     4) หน้า 31 อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 และ 4 ไม่มีรายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ และไม่มี
ภาระงานสอน ซึ่งหากอาจารย์ทั้ง 2 คนอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ  ไม่ควรระบุเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
     5) หน้า 60 และหน้า 62 บรรทัดที ่2 นับจากข้างบน ควรแก้ไขเป็น “รายวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษา
ทั่วไป” 
     6) หน้า 64 และทุกทีท่ี่ปรากฏ คําว่า  “คณะศิลปะศาสตร์” แก้ไขเป็น “คณะศิลปศาสตร์” 
     7) หน้า 138 และ 139 ควรแก้ไขเป็น “ภาคผนวก จ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ประจํา” และในการเรียงลําดับควรระบุภาระงาน 
สอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อน นอกจากนี้ควรระบุ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําให้ครบทุกคน 
     8) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย  
  

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

          มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้ 
          1. หัวข้อภาษาที่ใช้  ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20”  
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
          2. ข้อ 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ให้ระบจุํานวน
หนว่ยกิตทุกรายวิชาเช่นเดียวกับที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  
          3. ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ    ขอให้ประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตรนี้  พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
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     4. หัวข้อความสําคัญของหลักสูตร ควรเขยีนในลักษณะการทําตลาด (Marketing) ของหลักสูตรนี้  
โดยช้ีให้เห็นถึงความโดดเด่น ความน่าสนใจของหลักสูตรทีจ่ะดึงดูดผู้เรียนให้อยากเข้ามาเรียนและเรยีนแล้วจะได้
อะไรจากหลักสูตรเป็นสาระสําคัญ 
    5. หัวข้อรายวิชา  ในกรณวิีชาเลือกในหมวดวิชาต่าง ๆ หากหลักสูตรประสงค์จะให้เลือกรายวิชาอื่น
นอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ใหกํ้าหนดข้อความ  “หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”    
           6. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ใหถู้กต้อง  เป็นปัจจุบัน 
           7. หนา้ 24 หมวดวิชาเลือกเสรี  ใหแ้ก้ข้อความเป็น  “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนหรอืใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาที่
เรียนมาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา”    
           8. หัวขอ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร   อาจารยป์ระจําหลักสูตร  และอาจารย์ประจํา 
                       1) รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ลําดับที่ 4 และ 5 ไม่ตรงกับคําสั่งแต่งต้ังฯ 
              2) อาจารย์ประจํา ลําดับที่ 1-4  ควรตัดออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แลว้     
    9. ปรับคําอธิบายวิชาสหกิจศึกษา 2  เป็น “การปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร  ที่ตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรม  ณ สถานประกอบการภายใต้การดูแล และแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ  การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา” 
         10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ใหพิ้จารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย ซึ่งในหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบหลักคล้ายๆ กัน 
                  11. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
                      1) หน้า 11 หัวข้อความสําคัญ แก้ไขคาํว่า เศรษกิจ เป็น “เศรษฐกจิ” 
                      2) หน้า 13 หัวข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตัดคําว่า “หรือ” ในข้อแรกออก 
                      3) หน้า 14 ข้อ 2.5 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จํานวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา   ขอใหร้ะบุ “60” เพิ่มในช่องปีการศึกษา 2558 ด้วย 
                         4) หน้า 40 ตารางช่องขวามอืช่องสุดท้าย แก้ไขคําว่า “กิจกรรมคา่พัฒนา” เป็น “กิจกรรมค่ายพัฒนา” 
                           5) หน้า 55 บรรทัดแรกและ หน้า 57 นับจากข้างบน ควรแก้ไขเป็น “รายวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไป” 
                     6) ขาดเอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
    อนึ่ง  การระบุรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  มีความ
แตกต่างกันในข้อ 2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี กล่าวคือ  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 
4 ปี) ระบุจํานวนนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาในปีที่ 4 และปีที่ 5 สว่นระดับบัณฑิตศึกษา (โท/เอก) จะระบุในปีที่ 
3 - ปีที่ 5 ซึ่งประธานให้นําเรื่องนี้หารือในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 4.4 หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะทันตแพทยศาสตร์ 
         คณะทนัตแพทยศาสตรเ์สนอหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... โดยปรับปรุง
มาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
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    มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าวโดยให้รับความเหน็ไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
             1. หัวข้อภาษาที่ใช้ ให้ระบุ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20” 
โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
            2. หัวข้อการรับนักศึกษา ใหร้ะบุ รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใชภ้าษาไทยได้
เป็นอย่างดี 
         3. ข้อ 13.3  การบริหารจัดการ  ขอให้ประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตรนี้  พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
             4. หัวข้องบประมาณตามแผน   
                      1) ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบเุหมือนเป็นหลักสูตรใหม ่  
                     2) ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เนือ่งจากเป็นหลักสูตร 6 ปี จึงให้ระบุ
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพิ่มอีก 2  ปี  คือ ปีงบประมาณ  2560 และปีงบประมาณ  2561  
                      3) แก้จํานวนนักศึกษาให้ตรงกับแผนการรับนกัศึกษา และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาให้สอดคล้องกัน    
            5. คําอธิบายรายวิชา  
                    1) ปรับคําอธิบายรายวิชา 698-193 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ซึ่งคณะเปิดสอนเอง ให้เป็นไป
ตามคําอธิบายรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ  
                        “การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา” 
                   2) ให้ตรวจสอบและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น รายวิชา 659-321 
            6. หน้า 58 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้ระบุในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยไว้ด้วย  แล้วต่อด้วย mapping ของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
            7. ข้อควรแก้ไขในเบื้องต้น 
                    1) หน้าปก และหน้า 1 คําว่า “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555” แก้เป็น “หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ......” 
                    2) หน้า 1 ข้อ 6.1 คําว่า “หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555” แก้เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550” 
                        3) หน้า 9  หมวด 3  รายละเอียดในหัวข้อที่กล่าวถึงระเบียบต่าง ๆ ไม่ต้องระบุปี พ.ศ. ของ
ระเบียบฯ เช่น  คําว่า “พ.ศ. 2552”  และคาํว่า “พ.ศ. 2555”  ตัดออก   
                        4) หน้า 18 รหัสตัวเลข 3 ตัวหลัง เป็นการสื่อความหมายเฉพาะของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต  จึงควรระบุให้ชัดเจนและระบุเฉพาะรายวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์  
                        5) หน้า 24 แผนการศกึษา ปีที่ 4 แก้ช่ือรายวิชา “ทนัตกรรมภาคสนาม ๒” เป็น “ทันตกรรม
ชุมชนภาคสนาม ๒” 
                        6) หน้า 63 เป็นต้นไป แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ไม่ต้องระบุข้อความผลการ
เรียนรู้แต่ละขอ้ ให้ระบุเฉพาะตัวเลข 
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                       7) หน้า 85 ให้ตรวจสอบการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานว่าครอบคลุม ตามร่าง มคอ.1 แลว้ 
หรือไม่ และใหแ้ก้ไขการระบุตัวบ่งชี้ในข้อ (11) เป็น ระบุ x ในช่องปีที่ 4 –ปีที่ 5 และ ข้อ (12) ระบุ x ในช่องปีที่ 5 
                       8) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

             4.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
คณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวทิยาการจัดการเสนอหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง   พ.ศ. .....   โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
 มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
       1. หัวข้อภาษาที่ใช้ ขอใหพิ้จารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละเท่าใด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
       2. หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้ “หลักสูตร
มีความพร้อมในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปีการศึกษา 2557” 
       3. หัวข้องบประมาณ 
               1) ตารางรายละเอียดรายรับ ให้ปรบั “ค่าบํารุงการศึกษา” และ “ค่าลงทะเบียน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
               2) ในตารางงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากในหลักสูตรระบุงบประมาณรายรับ-รายจ่าย   โดย 
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 320 คน 
จึงควรระบุงบประมาณฯ เฉพาะหลักสูตรนี้   
      4. ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ ขอให้ประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตรนี้  พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
          5. หนา้ 19 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เพิ่มข้อความ “โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชา” หลังข้อความ “....ทั้งในและต่างประเทศเปิดสอน” 
      6. การระบ ุ “แผน 1 ไม่เลือกสหกิจศึกษา” และ “แผน 2 เลือกสหกจิศึกษา” ควรระบุให้สอดคลอ้ง
กันทั้งในโครงสร้างหลักสูตร   แผนการศกึษา และทุกที่ที่ปรากฏ โดยระบุ ดังนี้ 
                    1. แผนการศึกษาปกติ  
           2. แผนการศึกษาสหกิจศึกษา   
     7. จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหัวข้อพิเศษ ระบุเป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ควรระบุเป็น 3(x-y-z) 
เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน 
     8. แผนทีแ่ละการกระจายความรับผิดชอบ 
                   1) หน้า 40 รายวิชาดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแต่ขาดแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบฯ 
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              - รายวิชา 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
                     - รายวิชา 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
                   - รายวิชา 890-241 การแปลเบือ้งต้น 
                   - รายวิชา 890-261 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงาน 
                 2) หน้า 45 รายวิชาดังต่อไปน้ีไม่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแต่มแีผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ 
              - รายวิชา 890-243 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิโรงแรม 
              - รายวิชา 890-222 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิท่องเที่ยว 
              - รายวิชา 460-204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
              - รายวิชา 460-303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
          9. ประเด็นเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา  
     1) รายวิชา 460-201 กฎหมายธุรกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ขอให้
ปรับโดยระบุเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ 
     2) ปรับคําอธิบายรายวิชา 475-408 สหกิจศึกษา เป็น “การปฏิบัติงานจริงทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแล และแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา” 
     3) ขอให้ประสานกับคณะศลิปศาสตร์ เนื่องจากการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษา 
อังกฤษของรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     4) หน้า 61 คําอธิบายรายวิชา 475-201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  คําว่า  “Human 
Resource” แก้เป็น “Human resource” 
          10. ประเด็นแก้ไขให้ถกูต้อง 
     1) หน้า 4,5,14 และหน้า 15 ข้อความ “หรือเลือกเรียนรายวิชา ......” ใหตั้ดคําว่า “วิทยาเขต
หาดใหญ”่ ออก 
     2) หน้า 11 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ให้ตัดข้อความ “วิชาภาคทฤษฎี 
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณทีี่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคลากรภายนอก อาจจัดให้เรียนนอก
เวลาราชการได้” ออก 
     3) ให้แก้ไข “กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น “กลุ่มวิชาภาษา” ในทุกที่ที่
ปรากฏ 
     4) ให้ตรวจสอบและแก้ไขชือ่ของรายวิชา 475-204 และรายวิชา 475-404 ในทุกที่ทีป่รากฏ 
     5) รายวิชา 475-203 พฤติกรรมองค์กร มรีายวิชาบังคับเรียนก่อน คือ รายวิชา 475-201 การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่ในแผนการศึกษาระบุให้เรียนทั้งสองรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน 
     6) หน้า 84 รายวิชา 475-305 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามเห็นให้
เปลี่ยนชื่อเป็น การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง และคณะได้ช้ีแจงว่าได้ดําเนินการแล้ว แต่เมื่อดูใน
โครงสร้างหลักสูตรและในคําอธิบายรายวิชายังปรากฏชื่อรายวิชาเดิมอยู่ 
     7) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
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              4.6 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ  
                     คณะวทิยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... 
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    

   มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รับความเหน็ไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
      1. หัวข้อภาษาที่ใช้ ขอใหพิ้จารณาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ
เท่าใด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
        2. หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน ให้ระบดัุงนี้ 
“หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีฯ ในปี
การศึกษา 2557” 
        3. หัวข้องบประมาณ 
        1) ตารางรายละเอียดรายรับ ให้ปรับ “ค่าบํารุงการศึกษา” และ “ค่าลงทะเบียน” เป็น 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” 
        2) ในตารางงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากในหลักสูตรระบุงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โดย
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ซึ่งประกอบด้วย  4  สาขาวิชา รวมทั้งหมด 320 
คน จึงควรระบุงบประมาณฯ เฉพาะหลักสูตรนี้  
      4. ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ   ขอให้ประสานกับภาควิชา/คณะอื่นที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่
หลักสูตรนี้  พร้อมทั้งระบุการบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ด้วย   
      5. การระบุ  “แผน 1 ไม่เลอืกสหกิจศึกษา” และ “แผน 2 เลือกสหกิจศึกษา” ควรระบุให้
สอดคล้องกันทั้งในโครงสร้างหลักสูตร   แผนการศึกษา และทุกทีท่ี่ปรากฏ โดยระบุ ดังนี้ 
                 1. แผนการศึกษาปกติ  
       2. แผนการศึกษาสหกิจศกึษา   
     6.  หมวดที่ 4 ข้อที ่1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้เพิ่มอัตลักษณข์องนักศึกษา
ในด้านการตลาดการค้าและการค้าชายแดนไว้ด้วย  
     7. จํานวนข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ตรงกับในแผนทีแ่สดงการ
กระจายความรับผิดชอบฯ 
     8. ประเด็นเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา  
        1) รายวิชา 460-201 กฎหมายธุรกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต มีเนือ้หาค่อนข้างมาก ขอให้
ปรับโดยระบุเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ 
      2) ปรับคําอธิบายรายวิชา 475-408 สหกจิศึกษา เป็น “การปฏิบัติงานจริงทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแล และแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา” 
      3) ขอให้ประสานกับคณะศลิปศาสตร์ เนือ่งจากการเขยีนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษา 
อังกฤษของรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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     9. ประเด็นเกี่ยวกับจํานวนหน่วยกิต 
      1) จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหัวข้อพิเศษ ระบเุป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ควรระบุเป็น  
3(x-y-z)  เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการเรยีนการสอน 
       2) ให้ตรวจสอบและแก้ไขจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชา 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
   10. ประเด็นแก้ไขให้ถูกต้อง 
        1) ให้แก้ไข “กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น “กลุ่มวิชาภาษา” ในทุกที่
ที่ปรากฏ 
        2) หน้า 4,5,14 และหน้า 15 ข้อความ “หรือเลือกเรียนรายวิชา ......” ให้ตัดคําว่า “วิทยาเขต
หาดใหญ”่ ออก 
      3) หน้า 11 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ให้ตัดข้อความ “วิชาภาคทฤษฎี 
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณทีี่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคลากรภายนอก อาจจัดให้เรียนนอก
เวลาราชการได้” ออก 
      4) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
           

               4.7 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. .....  โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์
            โครงการจัดต้ังคณะสตัวแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ......  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

    มตทิี่ประชมุ เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้  
            1. หัวข้อการรับเข้าศึกษา  ใหร้ะบุ  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี 
             2. หวัข้อความร่วมมือกับสถาบันอื่น  ให้ระบุความร่วมมือที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

           3. หวัข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                    1) ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ระบุ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ว่าด้วยการ ศึกษาระดับปริญญาตรี   ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและอื่น ๆ ทีป่ระสงค์จะ
กําหนดให้จัดทาํเป็นประกาศฯ ต่อไป    
                         2) ข้อ 2.2.1 – ข้อ 2.2.3  และหมายเหตุ  ให้ตัดออก  
             4. ขอ้ 2.7 ระบบการศึกษา  
                         1) ให้ระบุ [/] แบบช้ันเรียน   
                         2) [/] อ่ืน ๆ (ระบุ) แบบช้ันเรียน รว่มกับการใช้การศึกษาแบบทางไกล..... จนจบ   ใหแ้ก้เป็น  
“[ ] อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................... 
             5. ใหพิ้จารณาปรับช่ือรายวิชา ให้ชัดว่าเป็น โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย ของใคร  และ
ปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  ใหส้อดคล้องกัน 
                     1) รายวิชา 145-210 โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 1: ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
                     2) รายวิชา 145-211 โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 2: อวัยวะในช่องอก  
 



 15 
 
                     3) รายวิชา 145-212 โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 3: อวัยวะในช่องท้องและช่อง-  
เชิงกราน    
                     4) รายวิชา 145-213 โครงสร้างและการทํางานของร่างกาย 4: ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผสัพิเศษ 
           6. หนา้ 23 หมวดวิชาเลือกเสรี  ใหแ้ก้ข้อความเป็น  “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหา
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบยีนรายวิชา”    
            7. ข้อควรแก้ไขในเบือ้งต้น 

                1) ข้อ 13.1 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น  ใหร้ะบุ
โดยแสดงให้เหน็ว่าเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะใด  และแยกเป็นรายคณะ 
         2) ข้อ 2.5 แผนการรับนกัศกึษาและผูส้ําเรจ็การศึกษา  ในระยะ 6 ปี แก้เป็น “ในระยะ 7 ปี” และ
เพิ่มข้อมลูจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  ด้วย  
               3) ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน  ให้เพิ่มข้อมูลปีงบประมาณ 2562   
          4) ข้อ 3.1.3 รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ย้าย ข้อ 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไปไว้ในกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 
         5) หน้า 27 แผนการศึกษา ปีที่ 3 – ปีที่ 5  แก้คําว่า “ปิดภาคฤดูร้อน”  เป็น  “ภาคฤดูร้อน” 
         6) เฉพาะแผนการศึกษาชั้นปีที่ 6  ให้ปรับแผนการศึกษา เป็น แบบช้ันปี 
         7) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  ให้พิจารณากําหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้มีลักษณะกระจาย   ซึ่งบางวิชาในหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรบัผิดชอบรอง
น้อยมาก   โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ) 
         8) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
             4.8 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอเรื่อง  โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมิเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
          มตทิี่ประชมุ   เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณา และในการ
ดําเนินการ ขอให้ปรึกษาผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป     
                 1. ข้อ 5 วิธีดําเนินการ ให้ตัดออก เนื่องจากรายละเอียดที่ระบุเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร และ
องค์ประกอบ ในการพิจารณา 
                 2. ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
                     1) ข้อ 6.1 กําลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาที่ 6 หรือเทยีบเท่า ไม่ได้ระบุว่าจะรับนักเรียนที่เรยีนทางสายใด  
นอกจากนี้ให้พิจารณาให้ชัดเจนว่าจะรับนักเรียนกลุ่มอ่ืนทีม่ีวุฒิเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาที่ 6  หรือไม ่ เช่น ปวช.    
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          2) ข้อ 6.2  กรณีรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต   ให้ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาค- 
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา 
ไว้ด้วย  รวมทั้งให้พิจารณาการกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  ซึ่งกําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่า 2.5  
                3. ข้อ 7 จํานวนนักศึกษาที่รับ  กําหนดไม่ตํ่ากว่า 15 คน  ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะรับจํานวนเท่าใด และ
รับแต่ละรอบจํานวนเท่าใด  หรือหากรับรอบแรกได้จํานวนไม่ครบตามทีกํ่าหนด  จะนํามาเพิ่มในการรบัรอบสองด้วย
หรือไม่    
                4. ข้อ 8 การรับสมัคร 
          1) ข้อ 8.2 ค่าสมัคร 500 บาท  ค่อนข้างสูง    โดยท่ัวไปจะมีค่าสมัคร  200 บาท   
          2) ข้อ 8.3  การชําระเงินค่าสมัคร ให้ชําระที่ธนาคารพาณิชย์         
          3) เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย การดําเนินการเกี่ยวกับการสมัคร ควรจะ
ดําเนินการ เป็นระบบ online 
                5. ข้อ 9 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   
                    1) ข้อ 9.2 สําเนาบัตรประชาชน และข้อ 9.3 สําเนาทะเบยีนบ้าน  ให้กําหนดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
          2) ข้อ 9.6 ใบรับรองแพทย์  ให้ตัดออก 
                6. ข้อ 10 แผนการรับนักศึกษา   
          1)  เนื่องจากโครงการนี้ ในปีแรกจะไม่เข้าระบบ clearing house จึงให้ปรับขอ้ความจาก “ผู้ผ่าน
การคัดเลือกรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิ” เป็น “ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิกับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร”์   
           2) แก้ข้อความ “ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา”  เป็น  “ชําระเงินค่าประกันที่นั่งเรียน” 
         อนึ่ง  การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปีการศึกษา 2555 อาจเลื่อน
ออกไปจากกําหนดเดิม เนือ่งจากสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือและภาคกลาง  จึงขอให้ปรับกําหนดการใหส้อดคล้องกนั 
               7. ข้อ 11 การคัดเลือก   กําหนดให้มีการสัมภาษณ์   แต่ไมไ่ด้ระบุคะแนนเต็ม และค่าน้ําหนักไว้ หาก
ผู้สมัครได้คะแนนสูง แต่สัมภาษณ์แล้วไม่ผ่าน จะปฏิเสธอย่างไร  เนื่องจากไม่ได้กําหนดคะแนนสัมภาษณ์ 
               8. ข้อ 16 ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ให้แก้ไข Website ที่จะติดต่อ ให้ถูกต้อง 
 

             4.9 การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร ์
  คณะศิลปศาสตร์ขอเปิดรายวิชา 895-304 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับโครงงานและการวิจัย 
(Data analysis techniques for project and research)  จํานวน  3(2-2-5)  หน่วยกิต  เป็นวิชาเลือกเสร ีสําหรบั
นักศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี กําหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา 
 

         มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว  และให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  เป็น “(Data 
Analysis Techniques for Project and Research)”  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
             4.10 การขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  และสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 (ปรับรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร) 
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      คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ในประเด็นดังต่อไปนี้ ตามที่สภาวิศวกร  ขอให้ปรับปรงุ
แก้ไข เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา   
                  1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปรับช่ือและปรับคําอธิบายรายวิชา 
      เดมิ รายวิชา 220-341 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลและวิศวกรรมชลศาสตร์ 
             ใหม ่ รายวิชา 220-341 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 
         2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ปรับดังนี้ 
             1) ปรับโครงสร้างหลักสูตร    
                 เดมิ  142 หน่วยกิต    ใหม ่ 145 หน่วยกิต 
             2) ปรับช่ือและปรับคําอธิบายรายวิชา 
          เดมิ    รายวิชา 220-341 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลและวิศวกรรมชลศาสตร์ 
                 ใหม่    รายวิชา 220-341 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 
      3) ปรับคําอธิบายรายวิชา 220-486 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมโยธา และปรับ
จากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ 
       4) ปรับจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 220-362 งานสนามวิชาสํารวจ   
                          เดมิ    1(0-3-0) หน่วยกิต   ใหม ่   1(0-0-6) หน่วยกิต 
 
                     มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2553 ตามประเด็นที่สภาวิศวกรขอให้ปรับปรุงแก้ไข และให้
เสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
วาระที ่ 5  เรือ่งอืน่ ๆ           
              5.1 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ 
  ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอหลักสูตรทีม่ีสภาวิชาชีพ ดังนี้ 
           1. หลกัสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว ให้ส่งหลักสตูรให้สภาวิชาชีพรับรองไปพร้อม ๆ
กับการรายงานการอนุมัติหลักสูตรใหส้ภามหาวิทยาลัยรบัทราบ   แต่หากหลักสูตรใดที่สภาวิชาชีพกําหนดให้สภา-
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสตูรก่อน  ก็ให้รายงานการอนุมัติหลักสูตรใหส้ภามหาวิทยาลัยรับทราบก่อนส่งหลักสูตร 
ให้สภาวิชาชพีรับรอง  
          2. กรณีที่สภาวิชาชีพให้แก้ไขหลักสูตร  ให้คณะดําเนินการแก้ไขหลักสูตร และนําเข้าสภาวิชาการ
พิจารณา (วาระทักท้วง)   และแจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบไปพร้อม ๆ กับส่งหลักสูตรฉบับแก้ไขให้สภาวิชาชีพ 
            3. เมื่อสภาวิชาชีพรับรองแล้ว ให้เสนอหลักสูตรให ้สกอ. รับทราบ  
  
               5.2 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร    
                   จากการพิจารณาหลักสูตร ที่ประชุมมีความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรในบางหัวข้อ 
โดยให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกันทุกหลักสูตร  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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ความเห็นคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
เกี่ยวกบัการระบรุายละเอียดในเอกสารหลักสตูรบางหวัขอ้เพือ่ให้หลักสตูรมีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ 

 
หมวด 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
-  หัวข้อความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันให้ระบรุายละเอียดของรายวิชา 
ได้แก่   รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จํานวนหน่วยกิต 
  
หมวด 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสตูร 
-  หวัข้อรายวชิา 
  หมวดวชิาเลือกเสร ี กําหนด  ดังนี้ 
  “นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือในมหาวิทยาลยัอ่ืน 
ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนมาแล้ว  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา” 
  รายวชิาหวัข้อพิเศษ  การเขยีนชั่วโมงในวงเล็บ  ควรระบุเป็น (x-y-z) เพือ่ความยืดหยุ่นในการจัดการเรียน
การสอน 
  รายวชิาสหกจิศกึษา 
  การระบุจํานวนหน่วยกิต  ให้ระบุ 6(0-18-0) หรือ 6(0-24-0) หรือ 6(0-30-0) หรือ 6(0-36-0) 
  ให้มีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ช่ัวโมง 
  คําอธิบายรายวิชา  ให้ระบุ 
  “การปฏิบัติงานจริงทางด้าน.....................................ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนําเสนอ ผลสําเร็จโครงงานสห-
กิจศึกษา” 
 
 
    ................................................................... 




