
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่14(11/2554) 

วันอังคารที ่ 18  ตลุาคม  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ  215  สาํนักงานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ  
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้      กรรมการ 
     ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
5. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์  เฉลมิรัตนโรจน์  (แทน) 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
13.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
15.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
16.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
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17.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร       กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย         กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์               กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
10. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ         กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
11. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
12. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ์    ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช- 
2. นางสาวมยุรี  บุญราช    ศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะแพทยศาสตร ์
3. นางนิศารัตน์ อัยรักษ ์     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
       (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะวิทยาการจัดการ 
4. นางสาววนดิา  ตันติธรรมภูษิต     กองทะเบียนและประมวลผล  
5. นายนวนิก  จุลนพ     กองทะเบียนและประมวลผล   
 
เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่13(10/2554)  เมื่อวันที ่ 
 28 กันยายน 2554 
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที ่3 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ  
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           3.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

                  ที่ประชุมรับทราบ การเปิดรายวิชา 241-477 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ 1 ใน
หัวข้อหลักการของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไรส้าย (Special Topics in Computer Network I (Principles of Wireless 
Sensor Networks)) จํานวน 3(3-0-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2549  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2554  
เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารการเปิดรายวิชา
จึงให้แก้ไขจํานวนหน่วยกิต  เป็น  “3(3-0-6)”   
 
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 การเปิดรายวิชาปัญหาพิเศษของคณะเภสัชศาสตร ์  
          คณะเภสัชศาสตรข์อเปิดรายวิชา 581-548 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม (Special Problem 
in Pharmaceutical Technology) จํานวน 3(0-9-0) หน่วยกิต    สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  
                   มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป       
           
  4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะแพทยศาสตร์      
            คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ...  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2551  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                            มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากหลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  และมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานวิจัยด้านชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
ทางการแพทย์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงเสนอแนะให้จัดทําเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า เพื่อให้หลักสตูรมีความโดดเด่น และเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม  หลักสูตรมีข้อ
ควรแก้ไขในเบือ้งต้นดังนี้ 
         1. หน้า 4 ข้อ 10.2 บรรทัดที่ 2 ให้ตรวจสอบคําว่า “และการกลไกควบคุมการทาํงาน...” 
         2. หน้า 9 ข้อ 1.1 ระบบ น่าจะระบุ  
                         ช้ันปีที ่1-3 จัดการศึกษาระบบทวิภาค 
                         ช้ันปีที ่4 จัดการศึกษาระบบปีการศึกษา 
            3. หน้า 12 ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 311-231 ระบบหายใจ  ให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิด
ด้วย 
            4. หน้า 58 ใหร้ะบุช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 364-101 บทนําจีโนมของมนุษย ์
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          5. หน้า 63  รายวิชา  890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูด  (Consolidation Listening and 
Speaking Skills)  ซึ่งเปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ ที่ประชมุมคีวามเห็นให้ปรับช่ือรายวชิาที่สื่อว่าเป็นรายวิชาทางด้าน 
ภาษาใด  และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะศิลป-
ศาสตร์พิจารณาดําเนินการต่อไป  
  
 4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ... คณะ
วิทยาการจัดการ  
                   คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (ภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
           มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป   ดังนี้ 
      1. ให้เพิ่มข้อมลูเกี่ยวกับหลักสูตร 2+2 ดังนี ้
               1) ให้เพิ่มแผนการศึกษาสําหรับหลักสูตรระบบ 2+2  
               2) ให้เพิ่มคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปิดสอนที่ The University of 
Nottingham Malaysia Campus  ไว้ในหลักสูตรด้วย 
               3) จัดทําเอกสารเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาในหลักสูตรกับเนื้อหาวิชาที่เรียนที่ The University   
of Nottingham Malaysia Campus   หากพบว่าเนื้อหายังไม่ครบตามที่หลักสูตรกําหนด  ให้คณะดําเนินการ 
จัดเพิ่มเติม  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ไม่น้อยกว่าที่หลักสตูรกําหนด 
               4) ในการจัดทํา MOA ขอให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย 
               5) ขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา  ว่าต้องลงทะเบียนต้ังแต่ปีที่ 1-4 ของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยหรือไม่  
    2. หน้า 9 ข้อ 1.2 ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive 
English) 
   3. ให้พิจารณาปรับแผนการศกึษา รายวิชา 472-401 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ซึ่งกําหนดไว้ใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4    
  4. หน้า 57 ข้อ 2.3 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  ควรเพิ่ม “สื่อที่เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส”์ ด้วย  
                 5. หน้า 58 ข้อ 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ในข้อ 4.1.4 และ 4.1.5 คณุวุฒิ
เหมือนกัน แต่คนละตําแหน่งกัน  ควรระบุไว้กว้าง ๆ   
   6. หน้า 59 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ในหลกัสูตรระบุเฉพาะเรื่องการทบทวนเกรดเพียงอย่างเดียว 
ควรระบุให้กว้างขึ้น  

  7. ประเด็นแกไ้ขให้ถูกต้อง 
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              1) ให้แก้ไขชื่อรายวิชา 472-401 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curricular AtivitiesI)    
เป็น “472-401 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 (Co-Curricular Ativities I)”  ในทุกที่ที่ปรากฏ 
       2) ใหแ้ก้ไขชื่อวิชา “472-495 การศึกษาอาเซียน” เป็น “อาเซียนศึกษา” ในทุกทีท่ี่ปรากฏ 
              3) ในภาคผนวก ข คําอธิบายรายวิชา  
                             -  ให้แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 472-495 การศึกษาอาเซียน จากเดิม “3(x-y-z)” 
เป็น “3(2-2-5)”  
          -  ใหแ้ก้ไขรหัสและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาการจัดการพลังงาน จากเดิม “472-495” 
และ “3(x-y-z)”   เป็น “472-496” และ “3(2-2-5)”  
   8. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษาในประเด็นการจัดทํา  มคอ.3 - มคอ.7  ของรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ว่ามแีนวทางในการ
ดําเนินการอย่างไร 
 
 4.4  การเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรนานาชาติ) 
คณะศิลปศาสตร์ 

        คณะศิลปศาสตร์ขอเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
นานาชาติ)   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 53 ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                   เดมิ     หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนว่ยกิต 
                             นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวิชาเลือกเสรทีี่เปดิสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ ในมหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย   
                   ใหม ่   หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนว่ยกิต 
                            นกัศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวิชาเลือกเสรทีี่เปดิสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ ในมหาวทิยาลัย 
สงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาดังนี้ 
                             รายวิชา 890-214  เสรมิทักษะดา้นการฟังและการพูด     
                                        (Consolidation Listening and Speaking Skills) 
                                                    จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
 
           มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบการเพิ่มรายวิชา 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด  เป็นวิชาเลือก
เสรีเฉพาะในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2552  
สําหรับนักศึกษารหัส 53  และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป    
 

           4.5  การขอเสนอโครงการรับตรงนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
นานาชาติ เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ประจําปีการศึกษา 2555  
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          โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอเรื่อง    โครงการรับตรงนักศึกษาที่มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาดิจิทัลมิเดีย  (หลักสูตร
นานาชาติ) โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2555  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
          
    มตทิี่ประชุม   เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้รับความเหน็ไปพิจารณาดําเนินการ  ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการต่อไป    ดังนี้ 
                   1. ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร     
        1) ข้อ 5.1.1-5.1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนในระบบโรงเรียน
ในประเทศไทยกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในต่างประเทศ     น่าจะ
กําหนดไม่ให้แตกต่างกัน นอกจากนี้  มีความจําเป็นต้องมีผลการเรียนรายวิชาอื่นด้วยหรือไม่ 
        2) ข้อ 5.1.2 และขอ้ 5.1.3 น่าจะรวมเป็นข้อเดียว และกําหนดรายวิชาที่ต้องเรียน กรณีเทียบเท่า
มัธยมศึกษาปีที่  6  ต้องได้รับการรับรองจาก  ก.พ. และโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย  ต้องมีหนังสือรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
                           3) ข้อ 5.2 กําหนดผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง  
                    2. ข้อ 10 การคัดเลือก    
                        1) การคัดเลือก  ข้อ 10.1 มีการสอบสมัภาษณ์ แต่ข้อ  10.2 ไมม่ีการสัมภาษณ์  ทําใหเ้กิดความ
ไม่เท่าเทียมในการคัดเลือกระหว่างนักเรียนในประเทศไทยกบันักเรียนต่างชาติ จึงเสนอแนะว่า กรณีข้อ 10.2 ควรมีคําถาม
ให้ตอบเป็นข้อเขียน  โดยอาจกําหนดเป็นตาราง กําหนดค่าคะแนนและค่าน้ําหนักในลักษณะเดียวกับข้อ 10.1  
                        2) ข้อ 10.1 หัวข้อสัมภาษณ์  ข้อ 5. การแต่งกาย  ปรบัเป็น “5. บุคลิกภาพ” 
 
              4.6 ปฏิทินการศกึษาประจําปีการศึกษา 2555 
                    กองทะเบียนและประมวลผลได้เสนอร่างปฏิทินการศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ ่ประจําปี
การศกึษา 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    
    มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบร่างปฏิทินการศึกษา สําหรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 
2555 ตามท่ีเสนอ 
 
               4.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2555 
             กองทะเบียนและประมวลผลเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. 2555  คณะทันตแพทยศาสตร ์ ซึ่งได้ปรบัปรุง/แก้ไขจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ว่าด้วยการศกึษาเพือ่ปริญญาทันตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2550 ในข้อ 6.3  การเทยีบช้ันเรยีนของนกัศึกษา 
และข้อ 8.3 การวัดและประเมนิผลในชั้นปีที ่2 ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 






