
รายงานการประชมุกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่17(2/2555) 

วนัพุธที ่ 29 กุมภาพนัธ์  2555 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ  1  สํานกังานอธิการบด ี

 
 
ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
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  สมบูรณกุล 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลกิา  อุณหวิวรรธน์  (แทน) 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย        กรรมการ 
     ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
13.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
14. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ         กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
15.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
16. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ  
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้        กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
12.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
13. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ (แทน)  
2. รองศาสตราจารย์ปารมี ทองสุกใส    ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
        หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ... (Honors Program) คณะแพทยศาสตร ์
3. อาจารย์นายสัตวแพทย์วิชญะ ทองตะโก   โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
4. นางสาวมยุรี  บุญราช     คณะแพทยศาสตร์ 
 
เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่16(1/2555) เมือ่วนัที ่1       
            กมุภาพนัธ ์2555 
            รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที ่3 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ  
           3.1 การจัดทํา มคอ.3–มคอ.7 และการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร กรณหีลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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            ที่ประชุมรับทราบ ผลการหารือเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3–มคอ.7 และการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินการและอาจารย์ประจําหลักสูตร กรณหีลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ซึ่งสกอ. ได้แจ้งผลการหารือและมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
        1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปรญิญาตรี (ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี) ที่จัดขึ้นสําหรบันักศึกษา
ที่ต้องการจะรับปริญญาวิชาชีพในสาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กร
วิชาชีพ (แพทยสภา)  อย่างไรก็ตาม นักศกึษาแพทย์ต้องเรียนวิชาพื้นฐานในบางวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากเป็นรายวิชาเดียวกัน การจัดทํา มคอ.3-มคอ.4 จะใช้ฉบับเดียวกันได้ แต่หาก 
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นหลายห้องเรียน การจัดทํา มคอ.5-มคอ.6 ต้องแยกตามห้องเรียน สําหรับ 
มคอ.7 ต้องแยกตามหลักสูตรอยู่แล้ว  ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
        2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไม่สามารถเรียนได้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้โดยใช้อาจารย์ประจําชุดเดียวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และออกแบบหลักสูตร 
ให้ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนีต้้องระบุในเกณฑ์ 
การสําเร็จการศึกษาว่า หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้มกีารให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่นกัศึกษาแพทยท์ี่เรยีนตามหลกัสูตรดังกล่าวครบถ้วน และไมป่ระสงคจ์ะเรียนต่อใหค้รบหลักสูตรแพทย- 
ศาสตรบัณฑิตอีกต่อไป พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ปริญญาดังกล่าวซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
        นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํา มคอ.3-มคอ.6 ของรายวิชา/หลักสูตรอื่น มีความ
ชัดเจนในการดําเนินการ จึงมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําหนังสือหารือไปยัง สกอ. อย่างเป็นทางการ 
 

           3.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ์
                 ที่ประชุมรับทราบ การขอเปิดรายวิชา 344-496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Special 
Topics in Computer Science I) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ใน 2 หัวข้อ คือ การออกแบบซอฟต์แวร์เชิง
ปฏิสัมพันธ์ (Software Interactive Design)  และการโปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ในทาง
วิทยาศาสตร ์ (Mobile Programming and Application in Science) สําหรับนกัศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม    
  

วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 การปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการในอิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 คณะ
วิทยาการจัดการ 
         คณะวิทยาการจัดการเสนอการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการในอิสลาม 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2550  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                  มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
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  4.2 โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธิพิเศษใน “โครงการบัวหลวง” และวาระที่ 4.3“โครงการ
บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง” คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ปีการศึกษา  2555  จํานวน 
2 โครงการ เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
   1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษใน“ โครงการบัวหลวง” 
   2. ปรับปรุงโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศกึษาโดยวิธีพิเศษใน “โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรงั” 
 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับโครงการข้างต้นเป็นโครงการเดียว ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย เนื่องจาก
มีลักษณะของโครงการที่คล้ายกัน  คือ  “รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่  6  ที่มผีลการเรียนดี   และตั้งใจ
จากโรงเรียนต่าง ๆ   ทั่วประเทศ  แต่ต่างกันทีโ่ครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรังจะให้ทุนการศึกษา”  นอกจากนี้     
ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะในโครงการฯ ที่เสนอ ให้คณะรับไปพิจารณาดําเนินการแก้ไข  ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป  ดังนี้ 
  โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษใน“ โครงการบัวหลวง” 
  1. ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 5.2  เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ที่จะวัดในเรื่องดังกล่าว 
  2. ข้อ 6.3 คุณสมบัติของผู้สมคัร   เขียนกว้างเกินไป ควรระบุให้ชัดเจน 
  3. ข้อ 9. การคัดเลือก    ควรมีเกณฑ์การสมัภาษณ์ที่ชัดเจน  โดยเฉพาะรายละเอียดข้อ 4. ความสามารถ
พิเศษและการทํากิจกรรม (กีฬา วัฒนธรรม โดยมีผลงานดีเด่นและการทํากิจกรรมในโรงเรียน)  ให้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน    
                  4. ขอ้ 10 โรงเรยีนเป้าหมาย   เนื่องจากการจัดโรงเรียนมัธยมใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศ
ไทยจะเปลี่ยนไปทุกปีตามปีการศึกษา   จึงให้คณะหาข้อมลูในการจัดอันดับฯ  จากหลายแหล่งข้อมูลทีชั่ดเจน   และ
เป็นทางการ นํามาจัดทําเป็นข้อมูลโรงเรียนมัธยมใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยของคณะแต่ละ 
ปีการศึกษา  และระบุแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมลูไว้ด้วย  
 5. ข้อ 14 แผนการดําเนินการรับนักศึกษา  ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างน้อย  การประชาสัมพันธ์
อาจไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  และในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  ให้ปรับแผนการดําเนินการรับนักศึกษาให้เร็วขึ้น  เพื่อให้
สามารถส่งชื่อยืนยันสิทธ์ิใน  Clearing House   
                โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษใน “โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง” 
 1. ข้อ 6.3 คณุสมบัติของผู้สมคัร   เขียนกว้างเกินไป ควรระบุให้ชัดเจน 
 2. ข้อ 9. การคดัเลือก    ควรมีเกณฑ์การสัมภาษณ์ที่ชัดเจน   โดยเฉพาะรายละเอียดข้อ 4. ความสามารถ
พิเศษและการทํากิจกรรม (กีฬา วัฒนธรรม โดยมีผลงานดีเด่นและการทํากิจกรรมในโรงเรียน)   ใหแ้จงรายละเอียด
เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน         
 3. ข้อ 15 แผนการดําเนินการรับนักศึกษา    ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างน้อย  การประชาสัมพันธ์
อาจไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย   และในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  ให้ปรับแผนการดําเนินการรับนักศึกษาให้เร็วขึ้น   เพื่อให้
สามารถส่งชื่อยืนยันสิทธ์ิใน  Clearing House   
                 นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์   โดยแนวทางหนึ่งที่เสนอแนะ  คือ   ให้คณะต่าง ๆ  พิจารณาให้ทนุการศึกษาแกน่ักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 
อันดับแรกของแต่ละคณะที่สอบเข้าโดยวิธีรับตรง     โดยมอบหมายให้กองทะเบียนและประมวลผลเสนอที่ประชุมคณบดี 
เพื่อพิจารณาต่อไป 






