
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 25(2/2556) 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บํารุงวงศ์  (แทน) 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี     
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
12. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
  ดร.อรทัย  เนยีมสุวรรณ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
  อาจารย์มงคล  มาลยารม 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
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16. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
18. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
19. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
  นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
21. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
3.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
4.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
5.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                    กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
11.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์ศรวิีกาญจน์ กุลยานนท์ ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเพิ่มรายวิชาและข้อความในหลักสูตร 
2.  อาจารย์เอกชัย แสงจันทร์ทะนุ  ของคณะศิลปศาสตร์                 
3.  ดร.กําแหง  วัฒนเสน       ผู้ช้ีแจงเรื่อง การขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาและเพิ่มรายวิชา 
      ของคณะวิทยาศาสตร์               
4.  ดร.จุฑารัตน์  พรปุญญพฒัน์              ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  
5.  ผศ.ดร.อํานาจ  เปาะทอง      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   
      คณะวิทยาศาสตร์     
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6.  อาจารย์จิตรพล  อินทรศริิสวัสด์ิ  ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การขอปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัคร  
      และการรับสมคัร โครงการรบัตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ)   
      โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
7.  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์   ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดระบบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา Bill payment  
       ผ่านระบบของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8.  นายพงศพัฒน์  หังสพฤกษ์   ศูนย์คอมพวิเตอร์    
9.  นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี  กองทะเบียนและประมวลผล 
10. นายอลงกต  พวงแก้ว   กองทะเบียนและประมวลผล       
11.  นายแดง  โฉมทอง  ผู้อํานวยการกองบรกิารการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้ 
 
วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

   ประธานแจง้ว่า มหาวิทยาลัยจะจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21”  โดย  
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้  ในวันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2556  เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจํานวน
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 400 คน จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผูบ้ริหาร/คณาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยายใน
หัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ จะมีการถ่ายทอด online และบันทึกวิดีโอการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย และขอบคุณ
คณะแพทยศาสตร์ที่ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอนุเคราะห์ที่พักของวิทยากร 
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 24(1/2556)  
            เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556    
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข    
 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1  การปรับแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
      ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2554 คณะศลิปศาสตร์  สําหรับนักศกึษารหัส 55  เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รับทราบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
 

แผนการศึกษา 
รายวิชา เดิม  ใหม ่

วิชาเลือกเสร ี ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

วิชาโท ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   
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     3.2  การขอแก้ไขรหัสรายวิชาเนื่องจากการพิมพ์ผิดของคณะวิทยาศาสตร์   
                    ที่ประชุมรับทราบ การแก้ไขรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
พอลิเมอร ์หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร ์เนื่องจากพมิพ์รหัสรายวิชาผดิ  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
    เดิม 870-353  กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
    ใหม่  874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

          4.1 การเพิ่มรายวิชาและข้อความในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์   
                         คณะศิลปศาสตร์เสนอเพิ่มรายวิชาเลือกและข้อความในหลักสูตร เพื่อคณะกรรมการวิชาการ-
วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังนี้ 
             1. เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาโทภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  (เลือก)  หลกัสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2554  โดยมผีลบังคบัใช้กับนักศกึษารหัส 55 เป็นต้นไป ซึ่งรายวิชา
ที่ขอเพิ่มเปิดสอนอยู่แล้วในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554   ดังนี้ 
            893-348 ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน     3(3-0-6)  
           (Chinese for Job Application)  
            893-435 การล่ามภาษาจีน      3(3-0-6)  
           (Interpretation)  

         2. เพิ่มรายวิชาและกําหนดข้อความเพิ่มเติมต่อท้ายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 สําหรับนักศึกษารหัส 53 
และ 54  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป ดังนี้ 
       894-318 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น      2(2-0-4)  
          (Introduction to Chinese Culture) 
        894-319 พัฒนาการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนกบัต่างประเทศ  2(2-0-4) 
          (Development in China’s International Cultural Exchange) 
        894-320 หลักไวยากรณร์ะดับสูง      2(2-0-4)  
           (Advanced Chinese Grammar) 
        894-321 สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการค้าระหว่างประเทศ     2(2-0-4) 
           (International Trade of People’s Republic of China) 
        894-322 สัมมนาวัฒนธรรมจีน       2(2-0-4) 
           (Seminar on Chinese Culture) 
        894-323 สุนทรียศาสตร์ในสํานวนจีน             2(2-0-4) 
           (Aesthetics of Chinese Idioms) 
             894-415 การอ่านเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจจีน     2(2-0-4) 
                   (Reading on Chinese Trade and Economy) 
        894-416 เศรษฐกจิจีนรว่มสมัย       2(2-0-4) 
          (Chinese Contemporary Economy) 
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      894-417 สุภาษิตจีน        2(2-0-4) 
        (Chinese Proverbs) 
      894-418 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น     2(2-0-4) 
       (Introduction to Chinese Linguistics) 
      และนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรฐั-
ประชาชนจีนที่มีความร่วมมือกับหลักสูตรฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้ว  
 
                   มติที่ประชุม  เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกและข้อความในหลักสูตรดังกล่าว และใหเ้สนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป         
 

      4.2 การขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาและเพิ่มรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
                         คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนรหัสรายวิชาและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
      1) เปลี่ยนรหัสรายวิชา   เป็น 332-425 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส ์

       2) เพิ่มรายวิชา  332-423 ธรณีฟิสิกสส์ําหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
              มตทิี่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนรหัสรายวิชาและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว และให้
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
        
       4.3 การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
        คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา  348-308  ทกัษะการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์กับองค์- 
การภายนอก (Skills in External Organizational Communications for Scientists) จํานวน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
       มติที่ประชุม  ใหถ้อนเรื่องการขอเปิดรายวชิา 348-308 ทักษะการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์กับ
องค์การภายนอก ออกจากวาระการประชุม  เนื่องจากรายวิชาที่ขอเปิดเป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่ความชํานาญของคณะและ
ไม่ใชศ่าสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  และชื่อรายวิชาไม่สมัพันธ์กับเนื้อหาในเค้าโครงรายวิชา จึงขอใหน้ําไปพิจารณา
และทบทวน หากเห็นว่าเนื้อหาบางบทมีความจําเป็นต่อนกัศึกษา  ให้นําไปสอดแทรก/บูรณาการในรายวิชาต่างๆ  โดย
อาจเชิญผู้รูม้าบรรยายให้ความรู้       
 
      4.4  การปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์   
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       คณะวิทยาศาสตร์เสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนี่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                          มติที่ประชุม   เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
    
        4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะการแพทย์แผนไทย    
      คณะการแพทย์แผนไทยเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้   
                       เดิม   อาจารย์เจษฎาพร  บุญพ่อมี     เปลี่ยนเปน็   อาจารย์อรพรรณ  สกุลแก้ว 
   
          มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป       
        
        4.6  การขอปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัคร และการรับสมัคร โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
นานาชาติ   
                โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัคร    และการรับสมัคร 
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ)   
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
                  
         มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป  
                          1. ข้อ 5.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร   หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน   ข้อ 5.2  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย    โดยอาจพิจารณาจากผลงาน
ทางด้านดิจิทัลมีเดียหรือผลงานทางด้านศิลปะ       
                         2. ข้อ 7.2  ค่าสมัคร  ไมค่วรตัดออก  แต่ให้ปรับคา่สมคัร  จาก 500 บาท  เป็น  300 บาท   
                         3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ข้อ 8.5 สาํเนาหลักฐานการโอนเงินหรือชําระเงินค่าสมัคร  ให้คงไว้
เหมือนเดิม     
 
        4.7 การเปิดระบบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา Bill payment ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์   
      คณะวศิวกรรมศาสตร์เสนอเรื่อง   การเปิดระบบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  Bill payment   
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาผู้รับผิดชอบ 
การเปิดระบบการชําระค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา  Bill payment  โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ   ของคณะ- 
วิศวกรรมศาสตร์  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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     มติทีป่ระชุม  มีความเหน็ ดังนี้ 
      1. โครงการพิเศษระดับปรญิญาตรีทีค่ณะดําเนินการรบันักศึกษาเอง และให้ผูม้ีสทิธ์ิเข้าศึกษาชําระ
เงินค่าธรรมเนยีมการศกึษาหรือค่าประกนัทีน่ั่งเรียนล่วงหนา้ใหค้ณะแจ้งรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาไปยังงานรับนักศึกษา 
กองทะเบยีนและประมวลผล   เพื่อรวบรวมแจ้งศูนยค์อมพวิเตอร์จัดทําระบบการชําระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบ 
Bill payment 
              2. กรณีที่ผูม้ีสทิธ์ิเขา้ศึกษาได้ชําระเงินแล้วแต่ไม่มารายงานตัวเปน็นักศึกษามหาวิทยาลัยจะไมค่ืน
เงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   และหากคณะเจ้าของโครงการฯ  จะขอเงินคืนเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการให้แจ้งไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะปันส่วนเงินดังกล่าวให้กับคณะตามอัตราส่วนที่กําหนด 
                        3. ให้กองทะเบียนและประมวลผลจัดทําประกาศเกี่ยวกับการเปิดระบบชําระค่าธรรมเนียม-
การศึกษาแบบ Bill payment  ของโครงการฯ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และแจ้งที่ประชุม
คณบดีด้วย  
  
        4.8 ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาพื้นฐาน   
      คณะวศิวกรรมศาสตร์เสนอเรื่อง  ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ตารางเวลากิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2556  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ดังนี้ 
                      1. กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
                       2. กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เข้ารว่มโครงการปรบัพ้ืนฐานก่อนเรียนของแตล่ะ
คณะ  ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที ่2 มิถุนายน 2556 
 
                        มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และ
เห็นชอบให้มกีารปรับพ้ืนฐานสําหรับนกัศึกษาแต่ละคณะ ในระหว่างวันที ่ 31 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที ่ 2  มิถนุายน 
2556    โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหมจ่ากทุกคณะ 
ในวันที่  31 พฤษภาคม 2556  ส่วนวันที ่1-2 มิถุนายน 2556 ให้อยูใ่นดุลยพินิจของแตล่ะคณะ 
         อนึ่ง สืบเนื่องจากมติดังกล่าวที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2556 นั้น ภายหลังการประชุมได้ประสานเกี่ยวกับสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมปรากฏว่าในวันดังกล่าว
ไม่มีสถานที่ขนาดใหญ่ที่จะรองรับการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาจํานวนประมาณ 4,000 คน มหาวิทยาลัยจึงได้
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป โดยจะกําหนดวันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2556  จึงไม่มี
กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  คณะสามารถจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในคณะตามความเหมาะสม  
 
        4.9   การเปิดรายวิชาอาเซียนศึกษาเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอเปิดรายวชิาอาเซียนศึกษาสําหรับนกัศึกษา     (ASEAN Studies for 
Students) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเปิด 
เป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                           
 
       มติที่ประชมุ  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว   โดยให้เปิดเป็นรายวิชากลางซึ่งดูแล
รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย  และให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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                      1. รหัสรายวิชา  ให้กําหนดเป็นรหัสกลางโดยมหาวิทยาลัย  
                      2. ปรับช่ือรายวิชา  เป็น  “อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)”  
                     3. ปรับจํานวนหน่วยกิต   เป็น  “3(2-2-5)” 
                     4. วัตถุประสงค์และคําอธิบายรายวิชา กล่าวถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  แต่ในเค้าโครงรายวิชาไม่มีเนื้อหาดังกล่าว  จึงให้เพิ่มเนือ้หาดังกล่าวไว้ด้วย  
           5. เนื่องจากมีสื่อเกี่ยวกับประเทศอาเซียนที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ  อยู่จํานวนมากหากนํามา
ประกอบการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นประโยชน์ 
                     6. ให้เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2      
 
วาระที ่5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 การทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                   ประธานแจ้งว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 20(1/2556) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเกี่ยวกับการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งได้
เห็นชอบเป็นหลักการในเบื้องต้นให้ทบทวนรายวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับช่ือรายวิชาปรับ/ 
เพิ่มเนื้อหารายวิชา ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นกระบวนการคิดของนักศึกษาและอาจจัดรูปแบบ
การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ โดยอาจจัดกลุ่มรายวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความ
เหมาะสม แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะจัดรูปแบบใด  จึงขอหารือที่ประชุมครั ้งนี้ว่า  เนื ่องจากความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มสาขาอาจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน  จึงขอเสนอแนวทางโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และให้
คณะใน  3 กลุ่มสาขาข้างต้น      ร่วมระดมความเห็นในการจัดกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาประมาณ  1  เดือน  จากนั้นที ่ประชุมร่วมกันพิจารณาประธานของแต่ละกลุ ่มสาขา สรุปได้ว่ากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์  เป็นประธาน  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธาน  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร์   เป็นประธาน  โดยให้รองคณบดีที่รับผิดชอบ
งานด้านวิชาการของคณะในกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางาน      และให้งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
กองบริการการศึกษา เป็นผู้ประสานงานอํานวยความสะดวกในการประชุม  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะเพื่อดําเนินการต่อไป 

  5.2 การจัดทําแบบประเมินตนเองของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทํา  

แบบประเมินตนเองของรายวิชาภูมิปัญญาแห่งการดําเนินชีวิต สุขภาวะกายและจิต และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคม โดยแขวนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา  ซึ่งคณะ
สามารถนําแบบประเมินรายวิชาดังกล่าวไปใช้/ปรับใช้ในการประเมินรายวิชาอื่นๆ  ได้  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพัฒนา
แบบประเมินตนเองฯ    ของรายวิชาข้างต้นเป็นแบบประเมินออนไลน์ต่อไป  

  5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)” 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา แจ้งขอความร่วมมือรองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ ทุกคณะ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
 
 






