
  
                                                                                                          

 

   การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โดยวาระเวียน 

   

      ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยวาระเวียน  จํานวน  
5 ครั้ง ดังน้ี   
 

 1. การประชุมคร้ังที่ 62(6/2560) กําหนดทกัท้วงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  
                  เสนอทีป่ระชมุพิจารณา  1 เรื่อง 
                     - โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการจัดต้ังวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน  มหาวิทยาลยั- 
สงขลานครินทร์  ประจําปีการศึกษา 2560 
                     ผลการพิจารณา 
                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
     การดําเนินการ 
             ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
 

  2. การประชุมคร้ังที่ 63(7/2560) กําหนดทกัท้วงวันที่ 23 มิถนุายน 2560  
                    เสนอทีป่ระชุมพิจารณา  5 เรื่อง 
                 1)  การเปลี่ยนรหัสและช่ือรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดบริการให้กับหลักสูตร
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  การแพทย์แผนไทย อุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะเภสัชศาสตร์  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ดังน้ี 
               เดิม           325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 
               เปลี่ยนเป็น 325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน (Fundamental Chemistry Laboratory) 
                   2)  การเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์ โดยเพ่ิมในรายวิชา 325-103 ปฏิบัติการเคมี-
ทั่วไป (General Chemistry Laboratory)  สําหรับนักศึกษารหัส 60  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ทุก
สาขาวิชา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   
          3) การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
                       4) การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560    
             -  รายวิชา 242-458 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1  ในหัวข้อ  
การทดสอบซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Special Topics in Computer System Design Engineering I : 
(Embedded Software Testing)  จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต   
               -  รายวิชา  242-439  หัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2  ในหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ยุคใหม่ (Special Topics in Information Engineering II : Modern Mobile 
Application Development) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
                    5) โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์  
                     ผลการพิจารณา 
                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี    
                       1.  เห็นชอบการเปลี่ยนรหัสและช่ือรายวิชา การเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์   และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
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 2.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพ่ือความสมบูรณข์องเอกสาร 
ให้รับความเห็นในประเด็นการเขียนคําอธิบายรายวิชา  จํานวนหน่วยกิตรวมไม่สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต  การระบุ
รายช่ือหนังสือ ตํารา วารสารตามหลักการเขียนบรรณานุกรม    การระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และประเมินผล  และให้เพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหาในคําอธิบายรายวิชา  ไปดําเนินการ
และแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป   
                       3.  เห็นชอบโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคสมทบ)   คณะนิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์  โดยมีความเห็นว่า  ควรแสดงกรอบจํานวนนักศึกษาทีจ่ะรับเข้าโครงการน้ี   ทั้งจํานวน 
ขั้นตํ่าที่จะคุ้มทนุ  และจํานวนสูงสุดทีจ่ะรับได้  ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
     การดําเนินการ 
             ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
 

 3.  การประชุมคร้ังที่ 64(8/2560) กาํหนดทักท้วงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  
                   เสนอทีป่ระชุมพิจารณา  2 เรื่อง 
                     1) การเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะทันตแพทย- 
ศาสตร์   โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2557 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป            
                      2) โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพ่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐ- 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                   ผลการพิจารณา 
                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี    
                      1. เห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะทันต-
แพทยศาสตร์  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                     2. เห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษฯ ดังกล่าว  และให้เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
     การดําเนินการ 
             ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
 
 4.  การประชุมคร้ังที่ 65(9/2560) กาํหนดทักท้วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
                     เรือ่งเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   5 เรื่อง 
                1) การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์    โดยเปลี่ยนแผนการศึกษารายวิชา 
595-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   และสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จากเดิม  
เรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  เปลี่ยนเป็น เรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
               2) การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยเปลี่ยนแผนการศึกษารายวิชา 
211-353 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559  จากเดิม เรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนเปน็ เรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
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                     3. การเปลี่ยนแปลงแผนการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์    โดยเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  สําหรับปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  และปีที ่2  
ภาคการศึกษาที่ 1 ดังน้ี 

แผนการศึกษา (เดิม) แผนการศึกษา (ใหม่) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1              หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
.............  ……………………………………….        …………. 
xxx-xxx วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชา         3(x-y-z) 
           มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
                        รวม                  17(x-y-z) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1             หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
..............  ……………………………………          ……….… 
330-101 หลักชีววิทยา 1                  3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบตัิการหลักชีววทิยา 1          1(0-3-0)       
                        รวม                    18(x-y-z) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1              หน่วยกติ (ท-ป-ต) 
.........  ………………………………………….        ………..… 
330-101 หลักชีววิทยา 1                   3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบตัิการหลักชีววทิยา 1       1(0-3-0) 
                        รวม                  17(14-8-29) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1            หน่วยกติ (ท-ป-ต) 
 .........  ……………………………………….          ………..… 
xxx-xxx วิชาบังคับเลือกกลุม่วิชา           3(x-y-z) 
            มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                       รวม                     16(x-y-z) 

 

                  4) การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยเปลี่ยนรหัสรายวิชาปฏิบัติการ 
วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น  จากเดิม  “212-202”  เปลี่ยนเป็น  “210-202”   ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสตูรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป   
                   5) การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์   โดยขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา
หลักกายวิภาคศาสตร์  จากเดิม  “321-211”  เปลี่ยนเปน็  “321-121”  ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   
                    ผลการพิจารณา 
                        ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีข้อแก้ไข    
       การดําเนนิการ 
              ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
  

  5.  การประชุมคร้ังที่ 66(10/2560) กําหนดทักท้วงวันที ่1 สิงหาคม 2560  
                     เรือ่งเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   1 เรื่อง 
                       - การปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรายวิชาศึกษาทั่วไป   ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2559  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน  โดยมผีลบังคับใช้กับนักศกึษารหัส 60  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป   
                    ผลการพิจารณา 
                       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสงัเกตให้โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จนี 
พิจารณาทบทวนใน 2 ประเด็นดังน้ี 
          1. รายวิชาที่ขอเพ่ิมในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาใน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          2. รายวิชา 142-142 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  (Basic Programming) ที่ขอเปลี่ยน 
ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาดังกล่าวไม่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
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     การดําเนินการ 
             1. งานหลักสูตรฯ ได้ประสานโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน พิจารณาทบทวน
ใน 2 ประเด็นตามข้อสังเกตของที่ประชุม  
                      2. โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน    ได้ทบทวนโดยปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม
รายวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสตูรดังกล่าวใหม่  และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวเพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบแล้ว           
           3. ที่ประชุมเหน็ชอบการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรดังกลา่ว  และให้
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                      4. ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
 
 

                     จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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