
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 23(8/2555) 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1.   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  เดวิสัน 
4.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
5.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์ 
6.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ (รักษาการ) 
7.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
      ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
8.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงสุรีย์  วสุพงศ์อัยยะ  (แทน) 
9.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ    
10.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
11.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี    
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
       อาจารย์มงคล  มาลยารม 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล     
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์     กรรมการ  
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล   (รักษาการ) 
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16.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข ์ 
17.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ (แทน) 
18.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสชัศาสตร์                     กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศลิปศาสตร์                                    กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
22.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
      นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
23.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
      นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
24.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย         กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์เฉลิมวุฒิ  วิจิตร     ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  
2.  ดร.จุฑารัตน์  พรปุญญพฒัน์     ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และ  
       การเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์       
3.  ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย       ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ 
       อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์    
       คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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4.  อาจารย์จิตรพล  อินทรศริิสวัสด์ิ  ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
       บัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ัง 
      วิทยาลัยนานาชาติ  
5.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
 ประธานแจ้งว่า จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 29 เรื่อง “New Approaches in Teaching and 
Learning at Tertiary Level” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ และเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค   ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนธันวาคม 
2555  ปรากฏว่า ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช  อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอม-
เกล้าธนบุรี  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  ไปนําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “A distance-Calibrated, 
Rubber Band-Powered Toy Car: A Demonstration of Project-Based Learning in Introductory College 
Physics for English Students”   
             ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 22(7/2555)  
            เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2555  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข    
 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1  การให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอน 
  ที่ประชุมรับทราบ ข้อมูลการให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนของศูนย์สื่อการเรียนรู้ ซึ่งให้บริการ
ด้านสื่อการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบสือ่การเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างสรรคบ์ทเรียน ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับ
ผู้เรียน โดยใหบ้ริการด้านการพัฒนาสื่อในรปูแบบต่างๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1. สื่อบทเรียนสําเร็จรูป เป็นสื่อที่มีภาพประกอบ เสียงบรรยาย กราฟิก และภาพเคลื่อนไหวประกอบ  
ในสื่อโดยสมบูรณ์เพื่อให้น่าสนใจและง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาและทําความเข้าใจได้ด้วย
ตนเองได้ไม่จํากัดทั้งด้านเวลา และสถานที่ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) 
และสื่อออฟไลน์ (CD การสอน) 
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  2. สื่อบทเรียน Interactive เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อได้ เช่น สื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบเกม  สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการทดลองทําภาคปฏิบัติผ่านสื่อได้อย่างไม่จํากัด เป็นต้น 
  3. สื่อสาธิตการปฏิบัติ (VDO) เป็นสื่อวีดีโอ บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการ ขั้นตอน การทํางาน เช่น 
วีดีโอสาธิตขั้นตอนการปฐมพยาบาล การฉีดยา เป็นต้น 
  4. สื่อบนอุปกรณ์พกพา (เช่น มือถือ) อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อบนอุปกรณ์พกพา 
  สําหรับผู้ที่สนใจจะจัดทําสื่อการเรียนรู้ สามารถใช้บริการของศูนย์สื่อการเรียนรู้ได้ โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้   โทรศัพท์ 074-289203-4  อีเมล์ http://elc.psu.ac.th   
 
 3.2  การจัดประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไปเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ภาคใต้ 
                   ที่ประชุมรับทราบ การจัดประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไปเครือข่ายพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ โดยพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาเทคนิค
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ความสมานฉันท ์  สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย แล้วจัดทําเป็นหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ สื่อวีดีทศัน์ต่างๆ สําหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครผูู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13- 14 ธันวาคม 
2555 ณ ห้องประชุมประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
  3.3  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ   
  ที่ประชุมรับทราบ การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะเศรษฐศาสตร์  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
  1) รายวิชา 226-491 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมการผลิต 1 ในหัวข้อ เทคนิคการประมวลผลภาพในวิศวกรรม
การผลิต  (Special Topics in Manufacturing Engineering I: Image Processing Techniques in Manufacturing 
Engineering) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
  2) รายวิชา 241-478 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ 2 ในหัวข้อ การดูแลและจัดการ
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Special Topics in Information Network Engineering II: Linux Server 
Administration) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
  3) รายวิชา 332-423 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 ในหัวขอ้ ธรณีฟิสิกสส์ําหรับงานวิศวกรรมและงาน
สิ่งแวดล้อม  (Special Topics in physics I: Engineering and Environmental Geophysics) จํานวน 3(2-3-4)  
หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
เป็นต้นไป 
  4) รายวิชา 342-461 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 1 ในหัวข้อ พอลิเมอรอ์นินทรีย์ (Special Topics in 
Polymer I: Inorganic Polymers) จํานวน  2(2-0-4)  หน่วยกิต  สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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  5) รายวิชา 875-493 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อเศรษฐกจิประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นและ
กลุ่มประเทศอาเซียน (Special Topics in Economics: China Japan and ASEAN Economy) จํานวน 3(3-0-3) 
หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป 
  6) รายวิชา 875-493 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวขอ้การซาบซึ้งในวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
(Special Topics in Economics: Appreciation in Economics Literatures) จํานวน 3(3-0-3) หน่วยกิต สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป 
และเพื่อความสมบูรณ ์ครบถ้วน ขอใหแ้ก้ไขในเอกสารการเปิดรายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
  รายวิชาหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร ์ ในหัวข้อเศรษฐกจิประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศ
อาเซียน (Special Topics in Economics: China Japan and ASEAN  Economy)  
  1. แก้จํานวนหน่วยกิต จากเดิม “3(3-0-3)” เป็น  “3(3-0-6)” 
  2. ข้อ 3 ตัด “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” ออก 
  3. หน้า 3 ข้อ 8 แก้คําว่า “การอภิปลาย” เป็น “การอภิปราย” 
  4. ปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
  5. หน้า 4 ข้อ 10 แก้คําว่า “สงตราม” เป็น “สงคราม” และแก้คําว่า “ศรษฐกจิ” เป็น “เศรษฐกจิ” 
  รายวิชา 875-493 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวขอ้การซาบซึ้งในวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร ์
(Special Topics in Economics: Appreciation in Economics Literatures) 

     1. แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “(Special Topics in Economics: Appreciation in 
economics literatures) เป็น (Special Topics in Economics: Appreciation in Economics Literatures) 

     2. ข้อ 3 ตัด “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” ออก 
    3. ข้อ 5 แก้คําว่า “....แก่...” เป็น “แก่น” 
     4. ข้อ 6.2 แก้คําว่า “...อ่านบรรณกรรม...” เป็น “...อ่านวรรณกรรม...”  
     5. ปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 

 

  3.4  Curriculum Mapping ชุดใหม่ รายวิชาศึกษาทั่วไปของภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์   
             ที่ประชุมรับทราบ Curriculum Mapping ชุดใหม่ รายวิชาศึกษาทั่วไปของภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ ในกลุม่วิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุม่วิชา   
พลศึกษาและนันทนาการ โดยกําหนดใช้ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   
 

 3.5  ผลการเรียนนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555   
  ที่ประชุมรับทราบ ผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555  กองทะเบียนและประมวลผลรายงานผลการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและระดับคะแนนเฉลี่ย 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 55  วิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,857 คน 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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             1. จํานวนนักศกึษาทีม่ีผลการเรียนน้อยกว่า 1.00 และต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2552 จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจํานวนนักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งหมด 
โดยจําแนกเป็นนักศึกษาโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดในคณะ รองลงมา คือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 7 คน  คณะนิติศาสตร์ จํานวน 9 คน  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน  16 คน  และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 13 คน  
       2. จํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยกว่า 2.00 จํานวน 468 คน คิดเปน็ร้อยละ 12.13 ของจํานวน
นักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งหมด โดยจําแนกเป็นนักศึกษาคณะทรพัยากรธรรมชาติ มากที่สุด จํานวน 172 คน  รองลงมาคือ 
คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 131 คน คณะการแพทย์แผนไทย จํานวน 11 คน คณะเศรษฐศาสตร ์จํานวน 15 คน และ
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 42 คน  
  3. จํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.00  จํานวน 3,311 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.54  ของ
จํานวนนักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งหมด โดยจําแนกเป็น คณะทีม่ากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดใน
คณะ คือ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะเทคนิคการแพทย ์ จํานวน 55 คน และ 66 คน ตามลาํดับ 
รองลงมาคณะพยาบาลศาสตร์ 211 คน คณะเภสัชศาสตร์ 154 คน และคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 227 คน  
 
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
  4.1  การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์   
  คณะศลิปศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา 895-127 พุทธปรัชญากับโลกยุคใหม่  (Buddhist Philosophy in 
the Modern World) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ (เลอืก)   
และเป็นวิชาเลอืกเสรี    สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรทีุกหลักสตูร   ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศกึษา 2556  
เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว  โดยให้ปรับเนื้อหาวิชาในเค้าโครงรายวิชา  บทที่ 6 
การประยุกต์พุทธปรัชญากับโลกสมัยใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญหลายเรื่องอยู่ในบทเดียว จึงให้กระจายเนื้อหาเป็นบท
ต่าง ๆ โดยแยกเป็นหัวข้อหลักที่เป็นการประยุกต์พุทธปรัชญากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม สําหรับหัวข้อ
ที่ไม่ใช่เนื้อหาหลัก ให้รวมไว้เป็นหัวข้อใหญ่อีกหัวข้อ  และให้พิจารณาเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนากับเพศสภาพ 
(gender) แล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 
 4.2   การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
 คณะวทิยาศาสตร์เสนอขอเปิดรายวิชา 348-423 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Industrial Management for Biotechnology) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นควรใหน้ําความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ และเสนอทีป่ระชุม
พิจารณาอีกครั้ง 
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                1. รายวิชานี้กําหนดรหัสรายวิชาสําหรับนักศึกษาปีที่ 4 ซึ่งอาจจะช้าไปและอาจไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานในการจัดการ การวางแผนงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการทาํโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี 
จึงขอให้พิจารณาปรับรหัสรายวิชาใหม่  รวมทั้งพิจารณาว่าจะมีรายวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขการเรียนหรือไม่              
                2. วัตถุประสงค์รายวิชา ข้อ 1  ข้อความ  “ความเข้าใจเกี่ยวกับความทฤษฎีการจัดการ”  แก้ไขเป็น 
“ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการ” 
 3. ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และปรับรูปแบบ 
การเขยีนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักําหนด โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชา ให้ระบุดังนี ้
 “ให้เขียนโดยกาํหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลุมช่ือรายวิชา  ปริมาณเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับจํานวนหน่วยกิต โดยมีหลกัในการเขียนคอื เขียนเปน็วล ีภาษาไทยไม่ต้องใช้เครือ่งหมายวรรคตอน  ภาษาอังกฤษให้
ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ ่ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ  และใช้เครือ่งหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่
มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุม่เนื้อหาเดียวกันคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น    
ให้คั่นด้วยเครือ่งหมายอฒัภาค (;)  สลบักันไปจนจบคําอธิบายรายวิชา   โดยไม่ต้องมีเครือ่งหมายมหพัภาค (full stop)  
ทั้งนี้ คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
                4. เค้าโครงรายวิชา 
                    1) บทที่ 4  คําว่า “การบํารุงรักษษ”  แก้ไขเป็น “การบํารุงรักษา” 
                    2) บทที่ 5  คําว่า  “เทคโนโลยีชีวาภาพ”  แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีชีวภาพ” 
                    3) หัวข้อการสอน  บทที ่5 และบทที่ 6 เป็นการประยุกต์ใช้   ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่ือรายวิชาที่เป็น
การจัดการ  จงึให้ปรับให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา  
  4) หัวข้อการสอน สัปดาห์ที่ 15 นําเสนอผลงานโดยนักศึกษา  ให้นําไปผนวกรวมกับการเยี่ยมชม
โรงงานในสัปดาห์ที่ 14  
  5. หนังสืออ้างอิง ไม่ทันสมัย  และหนังสืออา้งอิง (ภาษาอังกฤษ) ควรเรยีงตามลําดับตัวอักษร  
 

  4.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
                  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   โดยมีผลบังคับใช้กับนกัศึกษารหสั 55  ต้ังแต่ภาคการศกึษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2556  
เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังนี้ 
 ชื่อเดิม       วิศวกรรมชีวเคมี  
      (Biochemical Engineering)   
 เปลีย่นเปน็  วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  
     (Biochemical Engineering for Biotechnology) 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป      
 

 4.4 การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาของคณะเทคนิคการแพทย ์  
                คณะเทคนิคการแพทย์ขอเปลีย่นแปลงรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
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บัณฑิต   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  รหัส 551151xxxx   ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  2  
ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังนี้  
 

เดิม ใหม่ 
332-128 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(Life Science Physics) 
3(3-0-6) 332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(Life Science Physics) 
3(3-0-6) 

332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Life Science Physics 
Laboratory) 

1(0-3-0) 332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(Life Science Physics 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป      
 
 4.5 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะนิติศาสตร์   
  คณะนิติศาสตรข์อเปิดรายวิชา 874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
(Law Relating to Occupations and Everyday Life) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (บังคับ) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว  โดยให้เปิดเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป      
 

 4.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
         คณะทรัพยากรธรรมชาติขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังนี้   
  

เดิม เปลีย่นเปน็ 
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
1. ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย 
2. ดร.ตรีชฎา  แสงชัยศร ี

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์สุภาพร  รักเขียว 
2. คงเดิม 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.ดวงรัตน์  มแีก้ว 
2. ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย 
3. อาจารย์สุภาพร  รักเขียว 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. อาจารย์คะนึงนิตย์  ลิ่มจิรขจร 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ    
ดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป       
 
  4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตร
นานาชาติ) โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ   
 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554 เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   
พิจารณา  ดังนี้ 
 เดิม  Mr. Franco  Consales    เปลี่ยนเป็น  อาจารย์ธเนศ  ปานรัตน์ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป       
 
  4.8 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
                คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่  พิจารณาแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งด้านทกัษะ
ภาษาอังกฤษ โดยระบคุะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในทรานสครปิต์ของนักศึกษา ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม   มีความเห็นว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในทรานสคริปต์ จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาตาม
หลักสูตร แต่ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มิใช่เป็นผลการทดสอบตามการศึกษาในหลักสตูร และการระบุไว้อาจให้คุณหรือ
โทษแก่นักศึกษาได้  นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยจะได้รับประกาศนียบัตร  ซึ่ง
นักศึกษาสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบกับทรานสคริปต์  ที่ประชุมจึงไม่เห็นสมควรใหร้ะบุคะแนนการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษไว้ในทรานสคริปต์ และเสนอแนะให้คณะหาแนวทาง/กลไกเพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 
  4.9 การบูรณาการการพัฒนานักศึกษากับการเรียนการสอน    
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศษิย์เก่าสัมพันธ์ นําเสนอเรื่อง การบูรณาการการพัฒนา
นักศึกษากับการเรียนการสอน เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาให้ข้อคิดเหน็ในการร่วมมอื
กันทําให้รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่   รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม   รายวิชาสุขภาวะกายและจิต และ
รายวิชาภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต รายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร และรายวิชาอื่น ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการหล่อหลอมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
  1. สาเหตุที่ทําให้แต่ละรายวชิาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่  การจัดการ ความต่อเนื่อง อาจารย์ผู้สอน
ไม่บูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน   รูปแบบและวิธีการสอนของอาจารย์แต่ละคนไม่เหมอืนกัน  
 
 






