
รายงานการประชมุกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่19(4/2555) 

วนัพุธที ่6 มถินุายน 2555   เวลา 09.30 น. 
ณ หอ้งประชมุ  215  สํานกังานอธิการบด ี

 
 
ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
    อาจารย์มงคล  มาลยารม 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย        กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
12.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
13. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ         กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
14. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ     
15.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
16.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
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17. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์       กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
7. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
1. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ (แทน)  
2. ดร.อุนิตษา  สังข์เกตุ        ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  
3. ผศ.ดร.เกิดศิริ  เจรญิวิศาล     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
                    การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ ์หลักสตูรใหม่ พ.ศ.....  
            คณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารย์วิรงรอง  เทพสุริยวงศ์      ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปรับปรุงโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อใน 
        ระดับอุดมศึกษาฯ และโครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถ 
        ด้านภาษาอังกฤษฯ โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ และ  
        เรื่อง หลักเกณฑ์  และข้อปฏิบัติการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 
        การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัย 
        นานาชาติ 
5. อาจารย์จิตรพล  อินทรศริิสวัสด์ิ    ผู้ช้ีแจงเรื่อง โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านดิจิทัลมีเดีย 
        เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯ โครงการจัดต้ังวิทยาลัย 
        นานาชาติ 
6. นางเจิดจรรย์  เปลี่ยนโพธ์     โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  
 
เริม่ประชมุเวลา 09.35 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
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วาระที ่2 รับทราบการรบัรองรายงานการประชมุ 
          2.1  รบัทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่17(2/2555) 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555             
          2.2 รบัทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 18(3/2555) โดยวาระ
เวียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 และวันที่ 20 เมษายน 2555   
               รบัทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ  
           3.1 การแก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิดของคณะวิทยาศาสตร์ 
             ที่ประชมุรับทราบ  การขอแก้ไขรหสัรายวิชา  348-305  พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็น 
“348-201”  ซึง่เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2554  
เนื่องจากพิมพ์รหัสรายวิชาผิดผลาด  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

           3.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ  
       ที่ประชุมรับทราบ การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ จํานวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้  
                 1) รายวิชา 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิตเบ้ืองต้น 
(Special Topics in Mathematics: Introduction to Algebraic Number Theory) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2555  เป็นต้นไป 
                 2) รายวิชา 241-438 หัวข้อพิเศษแขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 2 ในหัวข้อ การพัฒนาและบํารุง 
รักษาซอฟต์แวร์ (Special Topic in Information Engineering II: Software Development and Maintenance) 
จํานวน 3(3-0-3) หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
 

     3.3  การลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                   ที่ประชุมรับทราบ  รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ซึง่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กองทะเบียนและประมวลผล  กองคลัง  กองกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย-์
คอมพิวเตอร์  และหน่วยงานคณะ ได้ประชุมเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2555 ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้    
   1. เปิดเรียน       วันที่ 5  มิถุนายน 2555 
  2. วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียน    วันที่ 10 มิถุนายน 2555 
  3. นักศึกษาชําระเงินผ่าน Bill Payment            วันที่ 13-20 มถิุนายน 2555 
  4. นักศึกษาชําระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์      วันที่  20 มิถุนายน 2555 
            5. วันสุดท้ายการชําระเงิน                                     วันที่  20 มิถุนายน 2555      
  6. จัดทํารายชื่อนักศึกษาที่ไมชํ่าระเงิน                      วันที่ 22 มิถุนายน 2555 
            7. จัดส่งรายชื่อนักศึกษาไม่ชําระเงินแจ้งคณะและ       วันที่ 24 มิถุนายน 2555 
      จดหมายแจ้งผู้ปกครอง      
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  8. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา(รอบที่ 2)     วันที่ 25 มิถุนายน–15 กรกฎาคม  2555 
      โดยชําระค่าปรับ 500 บาท                    
  9. จัดทํารายชื่อนักศึกษาที่ไมชํ่าระค่าธรรมเนียม         วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
      การศึกษา แจ้งคณะทราบและแจ้งมหาวิทยาลัย ฯ  
                เพื่อขออนุมติัจัดทําคําสั่งพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
           10. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพัก/ไม่ลาออก    วันที่  6 กรกฎาคม 2555 
              ทําคําสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
              ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลเสียต่อนักศึกษา  จึงต้องร่วมกันพิจารณา
ต่อไป อนึ่ง กรณีนักศึกษาที่ผอ่นผันการชําระค่าธรรมเนียมโดยคณะชําระเงินให้ก่อน รายชื่อจะปรากฎอยู่ในกลุ่มผู้ที่ชําระ
เงินแล้วหรือยังไม่ชําระเงิน  ซึง่หากมีรายชื่อเป็นผู้ชําระเงินแล้ว นักศึกษาอาจไม่ไปชําระเงินคืนให้คณะเนื่องจากเห็นข้อมูล
ว่าได้ชําระเงินแล้ว จะมีแนวทางในการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
 

   3.4 จํานวนนกัศึกษาใหม ่ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศกึษา 2555  
                  ที่ประชุมรับทราบจํานวนนักศึกษาใหม ่ วิทยาเขตหาดใหญ่  ปีการศกึษา 2555  ทุกระดับการศึกษา    
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555)  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมีความเห็นดังนี้ 
                  1. จํานวนนักศึกษาใหม ่ ระดับปริญญาตรี  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศกึษา 2555    มีหลายคณะที่
นักศึกษามารายงานตัวมากกว่าจํานวนที่คณะยืนยันรับ  เช่น คณะนิติศาสตร ์คณะเทคนิคการแพทย์   และบางคณะ
นักศึกษามารายงานตัวน้อยกว่าจํานวนที่คณะยืนยันรับ   เช่น   คณะวิทยาศาสตร์     ซึ่งกรณีมารายงานตัวน้อยกว่า
จํานวนที่คณะยืนยันรับ  เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งระบบ   สําหรับกรณีของคณะวิทยาศาสตร์มอบหมาย
ให้รองคณบดีฝา่ยวิชาการนําไปพิจารณา ซึ่งอาจต้องวางแผนเชิงรุกโดยเพ่ิมกระบวนการรับตรงให้มากข้ึนในปีต่อไป   
หรือหากจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยลง ขอให้เพิ่มการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นเป็นรูปธรรม    
                 2. มหาวิทยาลยัรับไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ เชน่ การประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกตลอดปี  การเพิ่มจํานวนนักศึกษารับตรง  และขอความร่วมมือคณะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาในคณะด้วย 
                 อนึ่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอประเด็นหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมระบบ  
Clearing House  ซึ่งในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรากฎว่าจํานวนนักศึกษาลดลงกว่าเดิมประมาณร้อยละ 10 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น  กรณีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเก็บเงินยืนยัน
สิทธ์ิ  เมื่อนักศกึษาสละสิทธ์ิคณะจะขอให้เงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้คณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับจะดูแลเรื่องนี้ต่อไป       
 

วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ ่
                 ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
2 ปี  จะหมดวาระในวันที่ 17 มิถุนายน 2555  คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
17(2/2555) เมื่อวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2555 มมีติให้สรรหากรรมการผูท้รงคณุวุฒิ ใน 4 สาขา คือ  สาขาวิทยาศาสตร์- 
สุขภาพ จํานวน 2 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2 คน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จํานวน 
1 คน  และสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ จํานวน 1 คน  ซึ่งฝ่ายวิชาการได้แจ้งคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ 
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ใน 4 สาขาดังกล่าว 
สาขาละ 2 คน  เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
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                   มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 
หาดใหญ่     โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาละ  2 คน  สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ และสาขาพาณิชยศาสตร์/
บัญชี/บริหารธุรกิจ  สาขาละ 1 คน  โดยมผีลการพิจารณาดังนี้   
      1. สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ     
                      ลําดับที่  1       ผศ.วงจนัทร์  เพชรพิเชฐเชียร     คณะพยาบาลศาสตร์ 
     ลําดับที่  2       รศ.ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต     คณะเภสัชศาสตร์ 
                      ลําดับที ่ 3       ผศ.นพ.สิทธิโชค   อนนัตเสรี        คณะแพทยศาสตร์   
      2. สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    
    ลําดับที่  1       รศ.ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
                      ลําดับที่  2       รศ.ดร.นงพร  โตวัฒนะ               คณะวิทยาศาสตร์            
                      ลําดับที่  3       รศ.ดร.จรัสศรี   นวลศรี              คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
      3. สาขามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์     
   ลําดับที่ 1        รศ.ดร.มณฑา  จาฏุพจน์             คณะศิลปศาสตร ์
                      ลําดับที ่2        ผศ.มาลี  สบายย่ิง                    คณะศิลปศาสตร์   
                  4. สาขาพาณชิยศาสตร/์บญัชี/บริหารธรุกจิ        
          ดร.ธนาวุธ   แสงกาศนีย์               คณะวิทยาการจัดการ 
      และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําหนังสือเรียนเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ 
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ทั้ง  4 สาขา  โดยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะเรียนเชิญลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2  กรณีที่ขัดข้อง  จะเรียนเชิญลําดับที่ 3  สาขามนุษยศาสตร์และสังคม- 
ศาสตร์ จะเรยีนเชิญลําดับที่ 1 กรณทีี่ขัดข้อง จะเรียนเชิญลําดับที่ 2 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีวาระ 2 ปี  
 

  4.2 การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
    คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา   348-364   การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้นสําหรับชีวสารสนเทศ 
(Introduction to Programming for Bioinformatics) จํานวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชา
เฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ   โดยมีความเห็นให้พิจารณาปรับเนื้อหารายวิชาให้เน้นการประยุกต์ 
ใช้กับข้อมูลชีวสารสนเทศให้มากขึ้น และอาจปรับช่ือรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  ซึ่งในการดําเนินการขอให้
ปรึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์  ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง       
 

             4.3  การปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
คณะการแพทยแ์ผนไทย 
         คณะการแพทย์แผนไทยเสนอปรับปรงุชื่อหลักสตูรและชื่อปรญิญาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   ดังนี้  
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                 1. ปรับปรุงชื่อหลักสูตร  
                      เดิม     หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ 
                                Bachelor of Thai Traditional Medicine 
                    เป็น    หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต 
           Bachelor of Thai Traditional Medicine Program 
        2. ปรับปรุงชื่อปริญญา 
                       เดิม    ชื่อเต็ม     การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
                                             Bachelor of Thai Traditional Medicine 
                               ชื่อยอ่      พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) 
                                             B.TM. (Thai Traditional Medicine) 
                      เป็น    ชื่อเต็ม     การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
                                              Bachelor of Thai Traditional Medicine 
                               ชื่อย่อ      พท.บ.   
                                              B.TM.   
             

          มตทิี่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภา-
วิชาการ พิจารณาต่อไป    
 

    4.4  การปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

         มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป    
 

    4.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ..... คณะวิทยาการจัดการ 
                 คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมไมซ์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ...   เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
 

        มตทิี่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป    
                 1. ควรเพิ่มจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษาให้มากขึ้น   
                 2. ปรับการเขียนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 478-407 สหกิจศึกษา  จํานวน 8(0-0-48) หน่วยกิต  
เป็น  “8(0-48-0)” 
                 3. หน้า 38 ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เพิ่มความคาดหวังในผล 
การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย   
                 4. อาจเปิดสอนเป็นวิชาโท สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่สนใจ 
 



 7
 
             4.6 การปรับปรุงโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯ และโครงการรับตรงนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษฯ โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
          โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอปรับปรุงโครงการรับตรงฯ   จํานวน   2  โครงการ   เพื่อคณะ- 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้    
                   1. การปรับปรุงโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   2. การปรับปรุงโครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
         มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 
                  1. โครงการที่ 1 มีความเห็นดังนี้ 
                     1)  ให้พิจารณาปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน  โดยให้พิจารณาปรับเปอร์เซ็นต์ของ
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก ทั้ง 2 องค์ประกอบ ให้รวมกันได้ร้อยละ 100   และปรับค่าน้ําหนักขององค์ประกอบ
ตามความเหมาะสม อนึ่ง ให้พิจารณากําหนดคะแนนการสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ไว้ในองค์ประกอบที่ 1  และกําหนดการฟังและการพูดภาษาอังกฤษไว้ในองค์ประกอบที่ 2 ด้วย ซึ่งอาจพิจารณาโดยใช้
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (GAT/PAT)  หรือออกข้อสอบเอง 
                    2)  องค์ประกอบที่ 2 สัมภาษณ์  ให้ตัดคะแนนในส่วนของข้อ 2.4 การตรงต่อเวลา และข้อ 2.5 
บุคลิกภาพ  ออก   
                 2. โครงการที่ 2  มีความเห็นดังนี้ 
                    1)  ให้กําหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน   
                    2)  ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ข้อ 5.1.2 และข้อ 5.1.3 อาจจะรวมเป็นข้อเดียว  โดยข้อ 5.1.3 
กรณีเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6  ต้องได้รับการรับรองจาก 
สํานักงาน ก.พ.   และกรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
                    3)  ข้อ 10. การคัดเลือก  ให้ตัดการกําหนดคะแนนจากใบสมัคร  ออก     
                    4) นักเรียนไทยที่จบการศึกษาในต่างประเทศที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี สามารถ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาทางภาษาอังกฤษได้  
                    5) กรณีที่มีนกัศึกษาจากต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร อาจรับเข้า
โครงการนี้ได้แต่ไม่เกิน 3 คน  และต้องสมัครเข้าศึกษาและดําเนินการตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
 

    4.7 โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านดิจิทัลมีเดียเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯ 
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
          โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอปรับปรุงโครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านดิจิทัล
มีเดีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 



 8
 
          มตทิี่ประชมุ   มีความเห็นว่า เนื่องจากเกณฑ์การรับยังไม่รัดกุม  จึงขอให้ทบทวนเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุม 
โดยเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้ และให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
                    1. ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัคร   ข้อ 5.3 คะแนนรับเข้าภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษาหรือ 5  
ภาคการศึกษากําหนดไม่ตํ่ากว่า 2.5  ค่อนข้างน้อย  น่าจะกําหนดมากกว่านี้ เนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน   
                    2. ข้อ 6. คณุสมบัติที่สําคัญของผู้สมัคร   ข้อ 6.2  คุณภาพของประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัล  
กําหนดไว้กว้างมาก   อาจทําให้พิจารณายาก 
                    3. ข้อ 12 เงื่อนไขการมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ข้อ 12.2 จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เรียนรายวิชาพื้นฐาน  และรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้   เนื่องจากการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนสะสม 4 ภาคการศึกษาหรือ 5 ภาคการศึกษา    
 

    4.8 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
                  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
และการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตรนานาชาติ) 
โดยเสนอประกาศฯ จํานวน 2 เรื่อง เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้    
                  1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรือ่ง การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาที่มี
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร
นานาชาติ) 
                  2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
        มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
                 1.  เห็นชอบประกาศฯ  เรื่อง  การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาที่มีคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดฯ  โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขคะแนน ข้อ 2. TOEFL (computer-based) ไม่ตํ่ากว่า 
73 คะแนน  หรือไม่ตํ่ากว่า 173 คะแนน                    
                2. เห็นชอบประกาศฯ เรื่อง การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีความเห็นดังนี้ 
                  1) ให้ตรวจสอบและแก้ไขคะแนน ข้อ 2. TOEFL (computer-based) ไม่ตํ่ากว่า 73 คะแนน  หรือไม่
ตํ่ากว่า 173 คะแนน    
                  2) ให้แก้ไขคุณสมบัติข้อ 1 “หากนักศึกษารายใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 
ในปีการศึกษาแรกได้ ให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป” เป็น “หากนักศึกษารายใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในเวลาที่กําหนด จะไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ”                    
 

    4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
                  คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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         1. เปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  จํานวน 3 หลกัสูตร 
            1) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เดมิ) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ใหม)่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ  เรืองกิตติสกุล อาจารย์กลางใจ  แสงวิจิตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช  วัชรพันธ์ุ คงเดิม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  โมกขกุล คงเดิม 
 อาจารย์นายพเนิน  อินทะระ คงเดิม 
 อาจารย์พรทิพย์  จิระธํารง คงเดิม 

 
                2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เดมิ) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ใหม)่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม คงเดิม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  จุลิรัชนีกร คงเดิม 
 อาจารย์สิทธิชัย  ศุภผล คงเดิม 
อาจารย์สุนันทา  เหมทานนท ์ คงเดิม 

 อาจารย์อรนิชา  โพธ์ิทอง อาจารย์วิวัฒน์  แซ่หล ี
 
              3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
  

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เดมิ) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ใหม)่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สําอางศรี คงเดิม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คงเดิม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล   ควรหาเวช คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เชาวนาศัย อาจารย์อารีย์  ลิ้มวุฒิไกรจิรฐั 

 อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล  อาจารย์รุชดี  บิลหมัด 
 
           2. เปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  จํานวน 2 หลักสตูร 
              1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เดมิ) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ใหม)่ 
 อาจารย์กุลกานต์  บุญญะยูวะ คงเดิม 
 อาจารย์ดรณีกร  สุปันตี คงเดิม 
 อาจารย์มัทนชัย  สุทธิพันธ์ุ คงเดิม 
อาจารย์สมชาติ  จุลิรัชนีกร คงเดิม 

 อาจารย์สุธินี  ฤกษ์ขํา อาจารย์อรนิชา  โพธ์ิทอง 
 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร (เดมิ) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร (ใหม)่ 
 อาจารย์กุลกานต์  บุญญะยูวะ คงเดิม 
 อาจารย์สุธินี  ฤกษ์ขํา อาจารย์สมชาติ  จุลิรัชนีกร 

 






