
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 35(3/2557) 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 
ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
5. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สวุรรณรัฐ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    ดร.หทัยรัตน์   แสงจันทร ์   
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ช่ืนชูผล   
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี  
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
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16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ        กรรมการ   
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน)  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                    กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต  (รักษาการ) 
21. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะเทคนิคการแพทย์       กรรมการ 
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนการเงินและการศึกษา  
   โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์               กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ             กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ดร.วรศักด์ิ  เพชรวโรทัย     
3. ดร.สุธินี  ฤกษ์ขํา      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ    
4. ผศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของสถาบันสันติศึกษา 
5. อาจารย์อภิชาติ  จันทร์แดง  
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6. อาจารย์เยาวเรศ เลขะกุล พรหมอินทร์       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรของ 
                                                        คณะวิทยาการจัดการ      
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย   ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
                            เกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะเศรษฐศาสตร ์    
8. นายแพทยกิ์ตติพงษ์ เรียบร้อย       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค  
9. อาจารย์สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์             หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .....  คณะแพทยศาสตร์ 
10. อาจารย์นทัี  อินา 
11. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี 
12. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้       
            1. สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า รายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น่าจะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใน
ช้ันปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ควรจะเรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จึงขอให้ทุกคณะนําไปพิจารณาปรับแผนการศึกษา
ใหม่โดยกระจายรายวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3  
  2. มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม Tell Me More เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและบคุลากร
ทุกคณะ/วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยให ้ license ไปยังทุกคณะ/วิทยาเขต แต่จากข้อมูลการใช้งานพบว่า ยังใช้งาน
ไม่ครบถ้วน ซึ่งหากคณะ/วิทยาเขตไม่ติดตาม/ดูแลอย่างเข้มข้น โปรแกรมดังกล่าวจะไม่ประสบความสําเร็จ จึงขอ
ความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาเขต ติดตาม/ดูแลให้นกัศกึษาและบุคลากรใช้โปรแกรมดังกล่าวใหค้รบถ้วนตาม  license  
ที่ได้รับหากคณะ/วิทยาเขตใดมี license ที่ไม่ได้ใช้ มหาวิทยาลยัจะขอ license คืน เพื่อมอบให้คณะ/วิทยาเขต         
ที่ต้องการใช้ต่อไป   
  3. สภามหาวิทยาลัยปรารภเก่ียวกับเรื่องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิต
ในศตวรรษที ่ 21 เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น  ทําเป็น ประยุกต์ใช้เป็น และวิเคราะห์เป็น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้
และทุนสนับสนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว และขอความร่วมมือให้คณะกําหนดนโยบายการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตในศตวรรษที ่21 ด้วย โดยขอให้ผู้บริหารที่ดูแลด้านการศึกษานําเรื่องนี้
ไปขับเคลื่อนในคณะต่อไป 
  4. มหาวิทยาลยัขอความร่วมมือใหค้ณะปรบัแผนการศกึษาให้เหลือเพยีง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง เพื่อให้นกัศึกษา
มีเวลาไปศึกษา/ฝึกงานหรือหาประสบการณ์ในต่างประเทศ แล้วโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัย หากหลักสูตร/
สาขาวิชาใดประสงค์จะปรับแผนการศกึษาเพื่อเป็นหลกัสูตรนําร่อง   ขอให้เสนอมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะพจิารณา
จัดสรรทุนสําหรับนกัศึกษาทีจ่ะไปศึกษา/ฝึกงานหรือหาประสบการณ์ในต่างประเทศ      
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน     
            2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่  
33(1/2557)  เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2557 
          รับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
         1. หน้า 3 วาระที่ 3.1 คําว่า “แผนการศึกษาสกิจศึกษา” แก้เป็น  “แผนการศึกษาสหกิจศึกษา” 
        2.  หน้า 5 วาระที่ 3.3  คําว่า  “Corporative Education”  แก้เปน็  “Cooperative Education”  
         3. หน้า 7 มติที่ประชุม  วาระที่ 4.3   
                          1) แก้ข้อความ  “เหน็ชอบให้เพิ่มวิธีการวัดและประเมินผล...”   แก้เป็น   “เหน็ชอบให้เพิ่ม 
หมายเหตุวิธีการวัดและประเมินผล...” 
                          2) เพิ่มข้อความ   “อย่างไรก็ตาม   จะมีการหารือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรายวิชา     
สหกิจศึกษาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป”  ต่อท้ายขอ้ความเดิม 
              2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่34(2/2557)    
โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2557     
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
          
วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1 ขอแก้ไขรหัสรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตเนื่องจากพิมพ์ผิด   
                  ที่ประชุมรับทราบ การแก้ไขรหัสรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   และขอแก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เนื่องจากพิมพ์ผิด ดังนี้   
      1. แก้ไขรหัสรายวิชา 225-466 จิตวิทยาอุตสาหกรรม   เป็น  “227-466” 
      2. แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 332-206 การสั่นและคลื่น  จากเดิม  “3(3-0-3) หน่วยกิต”    
เป็น  “3(3-0-6) หน่วยกิต” 
                 
    3.2  การปรบัแผนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ 
                    ที่ประชุมรับทราบ    การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554 สําหรับนกัศึกษารหัส 55 และรหัส 56  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

แผนการศึกษาปกติ  สําหรบันักศึกษารหสั 55 
 

รายวิชา 
แผนการศึกษา 

เดิม ใหม่ 
142-xxx วิชาเลือกเสร ี ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-358  แสง เงา และการประมวลภาพ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
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แผนการศึกษาปกติ  สําหรบันักศึกษารหสั 56 
 

รายวิชา 
แผนการศึกษา 

เดิม ใหม่ 
142-242 การบริหารโครงการ  ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 
142-243 กฎหมายและจริยธรรมของ 
            ผู้ออกแบบและผลติสื่อ 

 
ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

142-232 ภูมปัิญญาท้องถิ่น ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2   
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 
            ปัจเจกบุคคลและสังคม 

- ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

142-255 แสงและการถ่ายภาพ ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2   ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
142-253 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
142-254 การสร้างโมเดล 3 มิติ  
            ด้วยคอมพิวเตอร์  

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

142-352 การตัดต่อภาพและเสียงดิจิทัล   ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-358 แสง เงา และการประมวลภาพ ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2  

   

              3.3  การปรับแผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์  
                   ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

    1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550   
(หลักสูตร 6 ปี)  โดยมผีลบังคบัใช้กับนักศึกษาที่เข้าศกึษาปกีารศกึษา 2552   ต้ังแต่ภาคการศกึษาที่ 3  ปีการศึกษา  
2556 เป็นต้นไป   
 

แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม ่
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 3 

561-581 โครงการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-6-6) วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน   
4 วิชา                                      จํานวน 20 หน่วยกิต    

                                            รวม       4(0-6-6)                                         รวม       20 หน่วยกิต 
ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 6  ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน   
4 วิชา                                      จํานวน 20 หน่วยกิต  

วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน   
4 วิชา                                          จาํนวน 20 หน่วยกิต  
561-581 โครงการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  4(0-6-6)  

                                             รวม    20 หน่วยกิต                                          รวม       24(x-y-z) 
ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 6  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ/หรือวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน   
4 วิชา                                      จํานวน 20 หน่วยกิต 

ไม่มี  

                                        รวม       20 หน่วยกิต                                        
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                   2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553–2557 ต้ังแต่ภาคการ- 
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป   
 

สาชาวิชาเภสชัศาสตร ์
แผนการศึกษาเดมิ   แผนการศึกษาใหม ่

ปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
595-521 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม              1(0-3-0) 595-521 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม             1(0-3-0) 
596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสชัภัณฑ*์              1(0-3-0)   596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสชัภัณฑ*์             1(0-3-0)    
596-562 สัมมนาทางเภสชัศาสตร์สังคมและการบริหาร**    1(0-3-0) 596-562 สัมมนาทางเภสชัศาสตร์สังคมและการบริหาร**   1(0-3-0) 
596-571 โครงการด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ*์            3(0-9-0) 596-571 โครงการด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ*์           3(0-9-0) 
596-572 โครงการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร**  3(0-9-0) 596-572 โครงการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร** 3(0-9-0) 
xxx-xxx  วิชาประจําสาขา                                          6(x-y-z) xxx-xxx  วิชาประจําสาขา                                         6(x-y-z) 
xxx-xxx  ภาษาตา่งประเทศอื่น ๆ                                 3(x-y-z) xxx-xxx  ภาษาตา่งประเทศอื่นๆ                                 3(x-y-z) 

                                          595-582 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม            7(0-0-28) 
                                                 รวม             14(x-y-z)                                                       รวม       21(x-y-z) 

 *  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์        **สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
 

 

สาชาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
แผนการศึกษาเดมิ   แผนการศึกษาใหม ่

ปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
562-501 เภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5                 5(5-0-10) 562-501 เภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5                5(5-0-10) 
562-521 ปฏิบัติการเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5      2(0-6-0)   562-521 ปฏิบัติการเภสัชบําบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5     2(0-6-0)    
562-522 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม 1         
2(2-0-4) 

562-522 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม 1         
                                                                        2(2-0-4) 

562-531 ทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม                 3(1-6-2) 562-531 ทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม                3(1-6-2) 
575-501 การบริหารจัดการร้านยา                               2(2-0-4) 575-501 การบริหารจัดการร้านยา                              2(2-0-4) 
577-501 การบริหารจัดการโรงพยาบาล                         1(1-0-2) 577-501 การบริหารจัดการโรงพยาบาล                        1(1-0-2) 
595-562 แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์                    1(0-3-0) 595-562 แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์                   1(0-3-0) 
xxx-xxx ภาษาต่างประเทศอื่นๆ                                   3(x-y-z) xxx-xxx ภาษาต่างประเทศอื่นๆ                                  3(x-y-z) 
                                                        xxx-xxx วิชาเลือกเสรี                                         3(x-y-z) 
                                                        รวม      19(x-y-z)                                                      รวม        22(x-y-z)    

ปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
562-523 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม 2         
                                                                        2(2-0-4) 

562-523 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม 2         
                                                                        2(2-0-4) 

562-532 แนะนําการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม        
                                                                        3(1-6-2) 

562-532 แนะนําการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม        
                                                                       3(1-6-2) 

562-561 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม                    1(0-3-0) 562-561 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม                   1(0-3-0) 
562-571 โครงการด้านการบริบาลทางเภสชักรรม             3(0-9-0) 562-571 โครงการด้านการบริบาลทางเภสชักรรม            3(0-9-0) 
577-502 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                           2(2-0-4) 577-502 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                          2(2-0-4) 
577-503 เภสัชพฤติกรรมศาสตร์                                 2(2-0-4) 577-503 เภสัชพฤติกรรมศาสตร์                                2(2-0-4) 
577-521 การศึกษาปัญหาการใช้ยาในชุมชน                   1(0-3-0) 577-521 การศึกษาปัญหาการใช้ยาในชุมชน                  1(0-3-0) 
595-521 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม              1(0-3-0) 595-521 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม             1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี                                              3(x-y-z) 595-582 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม            7(0-0-28) 
                                                        รวม         18(x-y-z)                                                    รวม        22(7-24-42)    
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            3.4  การเปลี่ยนรหสัรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
                  ที่ประชุมรับทราบ  การเปลีย่นแปลงรหัสรายวิชา 460-400 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปลี่ยนรหัส
เป็น “464-400”  ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  สําหรับ
นักศึกษารหัส 54 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  และหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2554  สําหรับนักศึกษารหัส 55 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 
            3.5  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 
                  ที่ประชุมรับทราบ การเปิดรายวิชา 346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะยาว (Special Topics in Statistics II: Longitudinal Data Analysis)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต สําหรบั
นักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554   ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศกึษา  2557  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
            3.6  การจัดทําแผนการปรับปรุงหลกัสูตร 

                    ที่ประชุมรับทราบ การจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดใหท้กุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูร 
ให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี  และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะที่มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง  
จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสตูรโดยให้สอดคล้องกับรอบการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(ประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน)   สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ (ประชุมวันอังคารแรกของทุก 3 เดือน)  รวมทั้งสภา-
มหาวิทยาลัย (ประชุมวันเสาร์ทุก 6 สัปดาห์) และในการปรับปรุงหลักสตูรขอให้ Partners/ Stakeholders  เข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย โดยในปี พ.ศ. 2557 มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้
     1. คณะแพทยศาสตร ์ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554   
    2. คณะเศรษฐศาสตร ์ ได้แก่ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
     3. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
     4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ได้แก่  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2553  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   และสาขาวิชาวิศวกรรม-
ชีวการแพทย์  
     ทั้งนี้ ให้คณะแจ้งแผนการปรับปรุงหลักสตูรไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
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วาระที ่4  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

     4.1 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาภาษา คณะเภสัชศาสตร์ 
         คณะเภสัชศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาภาษา ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรม- 
การวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
            เดิม              รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา   6 หน่วยกิต   
                                     xxx-xxx  การอ่านภาษาอังกฤษ             3(x-x-x)    

                           xxx-xxx  ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ           3(x-x-x) 
                  ปรับใหม่       รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา      6 หน่วยกิต   
                                     xxx-xxx  วิชาเลือกภาษาอังกฤษ             3(x-x-x)    
                                     xxx-xxx  วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ       3(x-x-x) 
 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาต่อไป   
                     
      4.2  การเพิ่มข้อความในการเลือกเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร ์

 คณะเภสัชศาสตร์ขอเพิ่มข้อความในการเลือกเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรเภสัชศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 
เดิม ขอปรับใหม ่

1. วิชาฝกึปฏิบัติงานประจําสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์     

    จํานวน 28 หน่วยกติ โดยเลือกเรยีนจากรายวิชาทีก่ําหนด 

    23 รายวิชา    

 

 

 

 

 

  

1. วิชาฝกึปฏิบัติงานประจําสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์     

    จํานวน 28 หน่วยกติ  โดยเลือกเรยีนจากรายวิชาทีก่ําหนด  

    23 รายวิชา  

     นอกจากนีน้ักศึกษาสามารถเลือกฝกึปฏิบัติงานในรายวิชา

ฝึกปฏิบัติงานทีเ่ปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์  และมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  ทัง้นี้  ให ้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์
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เดิม ขอปรับใหม ่
2. วิชาฝกึปฏิบัติงานประจําสาขาเภสัชศาสตรสั์งคมและ 

การบริหาร  จํานวน  28  หน่วยกิต   แยกเป็นวิชาบังคับ  

ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน  12  หน่วยกิต   และวชิาเลือก   

ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน 16 หนว่ยกิต  โดยเลือกเรยีนจาก

รายวิชาที่กําหนด  13 รายวิชา 

 

2. วิชาฝกึปฏิบัติงานประจําสาขาเภสัชศาสตรสั์งคมและ   

การบริหาร จํานวน 28  หน่วยกิต  แยกเปน็วิชาบังคับ  

ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน  12  หน่วยกิต   และวชิาเลือก   

ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน 16 หนว่ยกิต  โดยเลือกเรยีนจาก 

รายวิชาที่กําหนด  13 รายวิชา 

     นอกจากนีน้ักศึกษาสามารถเลือกฝกึปฏิบัติงานในรายวิชา

ฝึกปฏิบัติงานทีเ่ปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ และมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ   ทั้งนี้  ให ้อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการบรหิาร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

 

                       มติที่ประชมุ   เห็นชอบการเพิ่มข้อความดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 

          4.3 การเปดิรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์     
                   คณะเภสัชศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา) หลักสูตรเภสัช- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  และเป็นวิชาเลือกเสรี  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ดังนี้ 
                       1. รายวิชา 566-553 หมู่ปกป้องในอินทรีย์สังเคราะห์ (Protective Groups in Organic Synthesis) 
จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต   
                       2. รายวิชา 566-554 บูรณาการเภสัชเคมี (Integrated Pharmaceutical Chemistry) จํานวน  
1(0-3-0) หน่วยกิต  
                     3. รายวิชา 566-555 หมูฟั่งก์ชันอินทรีย์ในเคมีอินทรย์ีของยา (Organic Functional Groups in  
Medicinal Organic Chemistry)  จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต  
 

        มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว  โดยให้นําความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ   
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
   รายวิชา 566-553 หมู่ปกป้องในอินทรีย์สังเคราะห์   
                     1. หน้าแรก  ขอให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
             2. หนา้ 2  
           1) ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ   ให้พิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษบางส่วนของรายวิชาหรือทั้งรายวิชา  ดังนี้ 
           [  ]  จัดบางส่วนของรายวิชา ร้อยละ 20 
            [  ]  จัดบางส่วนของรายวิชา มากกว่าร้อยละ 20  (ระบุ)................. 
           [  ]  จัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
                    2) ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหาจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหวัข้อและรวมทัง้วิชา  ปรับการเขียน 
จํานวนสัปดาห์ให้ถูกต้อง  เนือ่งจากเรียน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา  
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           3) ข้อ 10.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้    
                    - คําว่า “และแบบ active learning” เป็น “และการสอนที่เน้น active learning” 
                  - แก้คําว่า “รวมทั้งในสัปดาห์ที่ 29-30” ใหถู้กต้อง  
          4) แบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ละวิธีการวัดและประเมนิผล  ในส่วนของวิธีการวัดและ
ประเมินผล ของการสอนแบบบรรยายฯ    ให้ระบุ  รวม   ร้อยละ 80  
    รายวิชา 566-554 บูรณาการเภสัชเคมี   
        1. หน้าแรก ขอ้ 2 ปรับการเขียนจํานวนหนว่ยกิต เปน็  “1(1-0-2)”   

     2. หน้า 2  
                     - ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   ใหป้รับเป็นดังนี้ 
                  [  ]  จัดบางส่วนของรายวิชา ร้อยละ 20 
                             [ /]  จัดบางส่วนของรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 
                             [  ]  จัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
                  - ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหาจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหวัข้อและรวมทัง้วิชา  ปรบัการเขียน
จํานวนชั่วโมง ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง  ให้สอดคลอ้งกับการปรับจํานวนหน่วยกิต และเนื้อหา สัปดาห์ที่ 8 
คําว่า “ปฎิชีวนะ”  แก้เป็น “ปฏิชีวนะ”            
      รายวิชา 566-555 หมู่ฟังก์ชันอินทรีย์ในเคมีอินทรีย์ของยา   
       1. หน้า 2 ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   ให้พิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษบางส่วนของรายวิชาหรือทั้งรายวิชา  ดังนี้ 
                [  ]  จัดบางส่วนของรายวิชา ร้อยละ 20 
               [  ]  จัดบางส่วนของรายวิชา มากกว่าร้อยละ 20  (ระบ)ุ................. 
               [  ]  จัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
     2. ข้อ 10 แก้ดังนี้ 
                1) ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหาจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหวัข้อและรวมทัง้วิชาปรับการเขียนจํานวน 
ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง   โดยระบุเป็น 2 เท่า ของจํานวนชั่วโมงทฤษฎี  และแก้จํานวนรวมของศึกษาด้วยตนเอง 
จากเดิม  “30”  เป็น “60”       
                 2) ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ   ซึ่งระบ ุ  “เอกสาร ตําราทางเคมีอินทรีย์ และเคมียา”     
ให้ระบุโดยเขยีนตามหลักบรรณานุกรม 
     3. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและ    
ประเมนิผลในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล  หัวข้อการจัดการเรยีนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด    
     อนึ่ง  ให้แก้ไขเอกสาร มคอ. 3 ตามข้อเสนอแนะและใช้เป็นข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ  มคอ. 
ออนไลน์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
 
                4.4  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
            คณะวทิยาศาสตร์ขอเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-  
พอลิเมอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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          1. รายวิชา 342-320 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง (Fundamental of Rubber Technology)  จํานวน 
3(3-0-6)  หน่วยกิต   โดยเปิดเป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา 
ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป     
          2. รายวิชา 342-449 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับการประยุกต์ใช้ในด้านเวชภัณฑ์เครื่องสําอางและชีว-
การแพทย์ (Polymer Science in Biomedical and Cosmetic Applications) จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต   โดย
เปิดเป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ช้ันปีที่ 3-4 ต้ังแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป    
 
   มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว   โดยให้นําความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ   
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
   รายวิชา 342-320 พื้นฐานทางเทคโนโลยียาง   
   1. หน้า 2 คําอธิบายรายวิชา  
           1) คําว่า “ส่วนประกอบของในน้ํายางข้น” แก้เป็น “สว่นประกอบของน้ํายางข้น”  
           2) คําว่า “foams and natural rubber product” แก้เป็น “foams production and natural 
rubber product” 
   2. หน้า 3  
          1) ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใหพิ้จารณาว่าจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษบางส่วนของรายวิชาหรือทั้งรายวิชา ดังนี้ 
                   [  ] จัดบางส่วนของรายวิชา ร้อยละ 20 
                   [  ] จัดบางส่วนของรายวิชามากกว่าร้อยละ 20 
                   [  ] จัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
          2) ข้อ 10 เค้าโครงรายวิชา ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหา จํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหัวข้อและรวมทั้ง
รายวิชา ปรับการเขียนจํานวนชั่วโมง ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต และควรระบุ
หัวข้อย่อยของเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ด้วย 
        3. หน้า 4 ข้อ 10 หนังสือ ตําราฯ   ให้ระบรุายละเอียดโดนเขียนแบบบรรณานุกรมที่ใชเ้ป็น
มาตรฐานของสาขาวิชา 

      4. ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและ
ประเมินผล 
    รายวิชา 342-449 วิทยาศาสตรพ์อลเิมอร์และการประยุกต์ใช้ในดา้นเวชศาสตร์เครือ่งสําอาง   

   1. ช่ือรายวิชา คําว่า “เครื่องสําอางค์” แก้เป็น “เครื่องสําอาง”  และแก้ในทุกที่ทีป่รากฏ 
 2. หน้า 2  

             1) ข้อ 5 เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา คําว่า “เมตาบอริซึม” แก้เป็น “เมแทบอลซิึม”  
และคําว่า “สมบัติต่างๆ เหล่าล้วนขึ้นกับ” เป็น “สมบัติต่างๆ เหล่านี้ลว้นขึ้นกับ” 
               2) ข้อ 7 คาํอธิบายรายวิชา แก้คําว่า “..สมบัติต่าง ๆ และการความสามารถ...” เป็น “..สมบัติ
ต่าง ๆ และความสามารถ...” 
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    3. หน้า 3  
              1) ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใหพิ้จารณาว่าจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษบางส่วนของรายวิชาหรือทั้งรายวิชา ดังนี้ 
                        [  ] จัดบางส่วนของรายวิชา ร้อยละ 20 
                        [  ] จัดบางส่วนของรายวิชามากกว่าร้อยละ 20 
                        [  ] จัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา 
               2) ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหาจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหวัข้อและรวมทัง้วิชา   ให้ปรับจํานวน
ช่ัวโมง ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเองให้สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต 

    อนึ่ง  ให้แก้ไขเอกสาร มคอ. 3 ตามข้อเสนอแนะและใช้เป็นข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ  มคอ. 
ออนไลน์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
 

               4.5  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
          คณะวทิยาการจัดการเสนอขอเปิดรายวิชา 472-100  ภาษาอังกฤษหลักสูตรเขม้ข้น  (Intensive 

English Course) จํานวน  4(2-4-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มภาษา (เลือก)  และเป็น
วิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ.  2554   ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2556  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                มติที่ประชุม มคีวามเห็นว่า ช่ือวิชาที่ขอเปิด คือ ภาษาอังกฤษหลักสูตรเขม้ข้น ไมใ่ช่ศาสตร์โดยตรง 
ของคณะวิทยาการจัดการ      และจากการชี้แจงของผู้อํานวยการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งได้ช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีความประสงค์จะเปิดเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาทางด้านธุรกิจ   แต่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ ที่ประชุมจงึมีมติว่าหากประสงค์จะเปิดเป็นรายวิชาทางด้านธุรกจิแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ปรบั 
ช่ือรายวิชา  เนื้อหารายวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน  รวมทั้งปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่
เน้น active learning ด้วย  ไม่ใช่ใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว   และให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ-
วิชาการฯ พิจารณาอีกครั้ง 
 

               4.6  การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของสถาบันสันติศึกษา 
          สถาบันสันติศึกษาแจ้งเปิดรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้ังแต่

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จํานวน 2 รายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

  1. รายวิชา 950-301 ความขดัแย้งและสันติศึกษาในอาเซยีน (Asean Conflicts and Peace) 
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   

  2. รายวิชา  950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (Conflicts and Peaceful in Society) 
จํานวน   3(3-0-6)  หน่วยกิต     
 

           มติที่ประชุม  เหน็ชอบ  โดยให้รบัความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ   ก่อนเสนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
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            รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสนัติศึกษาในอาเซียน  
               1. หน้า 2 ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชา  เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    2. หน้า 3 ปรบัคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  โดยใหเ้ขียนเป็นวลี 
     3. หน้า 3 ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ให้เพิ่มร้อยละของการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากเดิม “คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายวิชา” เป็น “คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายวิชา” 
      4. หน้า 5  ตารางหัวข้อเนื้อหา  จํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหัวข้อและรวมทั้งรายวิชา   ให้ระบุ
จํานวนชั่วโมงรวมทั้งรายวิชาด้วย 
      5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กําหนด 5 ด้าน   แต่ตาราง mapping กําหนด 6 ด้าน  ให้ตรวจสอบ
และแก้ไข ใหส้อดคล้องกัน 
       6. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ข้อ 5 ควรระบุความ
รับผิดชอบหลักด้วย 
      7. ให้ระบุเลขหน้าในเอกสารการเปิดรายวิชา 
                     รายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม  
      1. หน้า 2 ปรบัการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชา  เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     2. แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คําว่า “Analyze”  เป็น “analyze”   คําว่า  “Non 
violence”   เป็น “non-violence”  และคําว่า “a ethic”เป็น “an ethic” 
      3. หน้า 3 ข้อ 9 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ให้เพิ่มร้อยละของการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  จากเดิม “คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายวิชา” เป็น “คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายวิชา” 
     4. หน้า 5 ตารางหัวข้อเนื้อหา จํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหัวข้อและรวมทั้งรายวิชา ให้ระบุจํานวน
ช่ัวโมงรวมทั้งรายวิชาด้วย 
      5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ กําหนด 5 ด้าน   แต่ตาราง mapping กําหนด 6 ด้าน  ให้ตรวจสอบ
และแก้ไขให้สอดคล้องกัน 
      6. ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ข้อ 5 ควรระบคุวาม
รับผิดชอบหลักด้วย 
    7. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารและฐานข้อมูลทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน ให้เขียนตาม
หลักบรรณานกุรม 
      8. ให้ระบุเลขหน้าในเอกสารการเปิดรายวิชา 
   อนึ่ง  ใหแ้ก้ไขเอกสาร มคอ. 3 ตามข้อเสนอแนะและใช้เป็นข้อมูลสําหรับกรอกในระบบ  มคอ. 
ออนไลน์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
 
                 4.7  การแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2553   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   
  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาต่อไป   
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               4.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะทันตแพทยศาสตร ์  
   คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ... เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

                     มติที่ประชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้นําความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ- 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
   1. หน้าแรก ขอ้ 6. สถานภาพของหลักสูตรฯ แก้ไขดังนี้ 
              1) ข้อ 6.1 คําว่า “พ.ศ. 2555”  แก้เป็น  พ.ศ. 2550 
             2) ข้อ 6.3 คําว่า “สภาวิชาการ”  แก้เป็น  “สภาวิทยาเขตหาดใหญ่” 

   2. หน้า 2 ข้อ 9. ช่ือ นามสกุลฯ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
แก้คุณวุฒิ “Ph.D” เป็น “Ph.D.” 
    3. หน้า 6 บรรทัดที่ 8  จากล่างตัดคําว่า  “ประเมินผล”  ออก  เนื่องจากซ้ํากับบรรทดัที่ 7 

 4. หน้า 7 บรรทัดที่ 10 จากบน ตัดคําว่า  “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  ออก  
    นอกจากนี้ได้เสนอแนะประเด็นที่นําไปแก้ไขในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
    1. หน้า 31 ขอ้ 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสตูร การระบุผลงานวิชาการ ให้ระบุตามหลกั
บรรณานุกรม  และเป็นรูปแบบเดียวกัน และภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสตูร ลําดับที่ 1 ซึ่งระบุ 11.4  มี
หน่วยเป็นหน่วยกิตหรือ Load Unit 
    2. ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาดังต่อไปนี้ 
           1) หน้า 18 รายวิชา 695-371  ภาษาอังกฤษสําหรับทนัตแพทยศาสตร์ 1 คําธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  ซึ่งคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย  ไมม่ีคําว่า “การเขียน” 
            2) หน้า 24 รายวิชา 652-411  อายุรศาสตร์สาํหรับทันตแพทย์  แก้คาํว่า  “ของร่างการ”  
เป็น “ของร่างกาย” 
            3) หน้า 24 รายวิชา 653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ : ทันตรังสีวิทยา 1 คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  ซึ่งคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ไม่มคีําว่า “ปฏิกิริยา” 
            4) หน้า 25 รายวิชา 654-321 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1 แก้คําว่า “principals” 
เป็น “principles” 
             5) หน้า 29-30 รายวิชา  694-341  ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตรแ์ละชีวสถิติ  คําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษควรเขียนเป็นวลี  โดยแก้คําว่า “Concept principle” เป็น  “Concept, principle”  
    3. หน้า 36 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  รายวิชา  656-323 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1 
ใช้เวลาฝึกภาคสนาม 70 ช่ัวโมง โดยจัดเป็นการฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่อง  3  สัปดาห์  จัดในช่วงปิดภาคการศึกษาปีที่ 3  
หรือไม่  เนื่องจากคําอธิบายรายวิชา หน้า 27 ให้นักศึกษาประยุกต์วิทยาการทางชีวสถิติ  แต่นักศึกษาจะเรียน  
รายวิชา 694-341 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ  ในปีที ่3 พร้อมวิชาฝึกภาคสนาม 
   4. หน้า 36 รายวิชา 694-441  โครงงานวิจัย 1  Mapping  หน้า 50 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หน้า 36  ไมส่อดคล้องกัน 



 15
 
   5. หน้า 54-55 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ข้อ 11) และข้อ 12)  แก้คําว่า “ไม่น้อยกว่า 3.5” 
เป็น  “ไม่น้อยกว่า 3.51” 
   6. ภาคผนวก  จ  ภาระงานสอนของอาจารย์ประจํา  ให้ตรวจสอบว่ามีหน่วยเป็น ช.ม./สัปดาห์ 
หรือไม่ เช่น ลาํดับที่ 12, 14, 16 = 0.1 
 

              4.9  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์  พ.ศ..... คณะทันตแพทยศาสตร ์
                    กองทะเบียนและประมวลผลเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556 เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบดังกล่าว   โดยให้แก้ ข้อ 5  คําว่า  “สาขาวิชา 
วิทยาศาตร์การแพทย์” เป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์”  ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 

            4.10  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .... 
คณะเศรษฐศาสตร์     
          คณะเศรษฐศาสตร์เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. .....  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   
 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
     1. ให้ระบุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ส่วนอาจารย์ทีม่ีคณุวุฒิสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนให้ระบุเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร    
     2. ให้เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
     1) รายวิชา 895-135 สุนทรียศาสตร์แหง่ชีวิต    3(2-2-5) หน่วยกิต  
     2) รายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา     3(2-2-5) หน่วยกิต 
     3) รายวิชา 874-194 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต  
     3. ให้เพิ่มรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรด้วย 
     4. หน้า 51 ข้อ 6 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ให้แก้ไขดังนี้ 
     1) ใหร้ะบุตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 12 ตัวบ่งชี้ ตามท่ี สกอ. กําหนด  
     2) ตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรกําหนดเพิ่ม ให้ระบุต่อจากตัวบ่งชี้ 12 ตัว ของสกอ.  
     3) แก้คําว่า “เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5” เป็น “เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51” 
     5. ประเด็นเกี่ยวกับ Learning Outcomes และ Curriculum Mapping  
     1) ให้ระบุ Learning Outcomes และ Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย  
     2) ใหร้ะบุ Mapping ของทุกรายวิชาที่ระบุอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร 
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                    6. ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา ดังนี้ 
                         1) รายวิชา 895-216 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น  
                         2) รายวิชา 347-361 การใช้คอมพิวเตอร์และการวิจัยทางสถิติ 
                      7. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขยีนจํานวนหน่วยกิตในวงเล็บของรายวชิา 877-457 การพยากรณ์
ทางธุรกิจเกษตร   ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
                     8. ให้ตรวจสอบแผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ระบุรายวิชา  877-
483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และรายวิชา 877-489 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  เนื่องจาก
นักศึกษาต้องไปสหกจิศกึษาทั้งภาคการศึกษา  จงึไมส่ามารถที่จะเรียนรายวชิาโครงงานวิจัยฯ ในเวลาเดียวกันได ้
                     9. หน้า 17 ให้เพิ่มหัวข้อ ดังนี้ 
                           “2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสตูรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาในหลักสูตร” 
                   10. ในภาคผนวก ช แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรทีส่ะท้อน active Learning ให้ระบุรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร และปรับข้อมูลตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
                   11. ข้อควรแก้ไขในเบื้องต้น 
    1) หน้า 2  ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรฯ   ให้แก้ไขคําว่า  “สภาวิชาการ”  เป็น  “สภาวิทยาเขต
หาดใหญ่”   และให้ระบุเดือนเป็น   “......กรกฎาคม 2557”     และขอ้ 7  ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตรฯ  ใหร้ะบุในหลักสูตร  เป็น   “หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560” 
                       2) หนา้ 7 ข้อ 2) คณะวทิยาการจัดการ จํานวน 8 รายวิชา  แก้เป็น  “จํานวน 7 รายวิชา” 
                       3) หน้า 9 ข้อ 1) รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาโท  จํานวน 14 รายวิชา  แก้เป็น “จํานวน 16 รายวิชา”  
                       4) หน้า 16 ข้อ 2.6.2 แก้ข้อมูลจํานวนนักศึกษา ใหส้อดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา รวมทั้งปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาด้วย 
        12. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
                4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ..... คณะแพทยศาสตร ์
                    คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ....  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    

             มติทีป่ระชุม  พิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
                     1. เห็นชอบให้เพิ่มรายวิชา 895-238 จริยศาสตร์แหง่ชีวิต (Living with Ethics)  จํานวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                     2. เห็นชอบหลักสูตรดังกลา่ว    โดยให้นําความเห็นดังต่อไปนี้ดําเนินการก่อนเสนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
        1) ประเด็นให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
                 - หน้า 2  ข้อ 5. สถานภาพของหลักสูตรฯ  แก้คําว่า “สภาวิชาการ” เป็น “สภาวิทยา
เขตหาดใหญ่”  และข้อ 6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  แก้คําว่า  
“ปีการศึกษา 2561”  เป็น “ปีการศึกษา 2560” 
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                - หน้า 6 และทุกทีท่ี่ปรากฏ ให้ระบุรหัสรายวิชา ของรายวิชา 365-xxx การสร้างภาพทาง
การแพทย์   รายวิชา 365-xxx การสร้างภาพขั้นสูงทางรังสีรักษา   และรายวิชา 365-xxx การสร้างภาพขั้นสูง 
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์     
               - หน้า 14 จํานวนนักศึกษา   แก้จากจํานวน “150”  เป็น  “120”  
                - หน้า 20-21 หัวข้อความหมายของรหัสประจํารายวิชาฯ แก้ดังนี้ 
                           คณะวิทยาศาสตร์  ให้เพิ่ม เลขรหัสสามตัวหลัง  พร้อมความหมาย  
                           คณะศิลปศาสตร์ แก้ข้อความ “เลขรหัสสามตัวหลัง ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์  มีความหมายดังนี้” เป็น “เลขรหัสสามตัวหลัง  มีความหมาย ดังนี้”    
                 - หน้า 46-53 หัวข้ออาจารย์ประจํา  ให้ตรวจสอบและแก้ไขการระบุช่ือสาขาวิชาและ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  เช่น  ลําดับที่ 1,  4,  6,  และหัวข้ออาจารย์พิเศษ  เช่น ลําดับที่ 4,  9           
                - หน้า 82 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน   แก้ไข ข้อ 2)  แก้คําว่า  “(ถ้าประกาศ
แล้ว)”  เป็น  “(ถ้ามี)”   ข้อ 9)  แก้คําว่า  “อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน”  เป็น “อาจารย์ประจําทุกคน”  ข้อ 
11)  และข้อ 12)  แก้คําว่า “ไม่น้อยกว่า 3.5”  เป็น  “ไม่น้อยกว่า 3.51”    
                 - เนื่องจาก สกอ. ยังไมป่ระกาศใช้ มคอ.1 สาขารังสีเทคนิค จึงให้ตัด “ภาคผนวก ค.” ออก 
          2) รายวิชา 365-301 เทคนิคการให้ปรมิาณรังสี (Exposure Technique) ช่ือภาษาอังกฤษไม่
สอดคล้องกับช่ือภาษาไทย 
      3)  ให้เพิ่มคําอธิบายรายวิชา ของรายวิชา 365-304 กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาทางรังสี 
      4)  ภาคผนวก ช  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร ที่สะท้อน active learning   ให้ระบุทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร      
      5) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
                4.12 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร ของคณะวิทยาการจัดการ     
                     คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน 8 หลกัสูตร ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยา-
เขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
   เปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 
         จากเดิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช  วัชรพันธ์ุ   เปลี่ยนเป็น   อาจารย์ปณิชา  ตระการอุดมสุข 
  2. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 
        จากเดิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ควรหาเวช   เปลีย่นเป็น   ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ 
         จากเดิม   อาจารย์รุชดี  บิลหมัด   เปลี่ยนเป็น    อาจารย์อรรถพร หวังพูนทรัพย์ 
   เปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
   3. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         จากเดิม   อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจํารัส   เปลี่ยนเปน็   อาจารย์พริดา วิภูภิญโญ 
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       อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        จากเดิม   อาจารย์อรรถพร หวังพูนทรัพย์   เปลี่ยนเป็น   อาจารยชุ์ลีกร  ชนะสทิธ์ิ 
         จากเดิม   อาจารย์ชุษณา ณ นคร เปลี่ยนเป็น   อาจารย์พริดา  วิภูภิญโญ 
         จากเดิม   อาจารย์ยศพล ศุภวิจิตรกุล  เปลี่ยนเป็น   อาจารย์ศรัณยู  กาญจนสวุรรณ 
         4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี จุลริัชนีกร  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม 
      อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        จากเดิม ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ เปลี่ยนเป็น   อาจารย์เยาวเรศ  เลขะกุล พรหมอินทร ์
        จากเดิม อาจารย์สุนันทา  เหมทานนท ์ เปลี่ยนเป็น  อาจารยพ์รรวี  ศุภธรรมรัตน ์
         5. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        จากเดิม อาจารย์กุลกานต์  บุญญะยูวะ   เปลี่ยนเป็น  อาจารย์กาญจนาท  จงภักดี  
        จากเดิม อาจารย์สมชาติ  จุลิรัชนีกร   เปลี่ยนเป็น  ดร.พัฒนิจ  โกญจนาท 
        อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        จากเดิม  อาจารย์กุลกานต์  บุญญะยูวะ  เปลี่ยนเป็น  อาจารย์กาญจนาท  จงภักดี 
        จากเดิม  อาจารย์สมชาติ  จุลิรัชนีกร  เปลี่ยนเป็น  ดร.พัฒนิจ  โกญจนาท 
        จากเดิม  อาจารย์ดรณีกร  สุปันตี  เปลี่ยนเป็น  อาจารย์โดมพัชร  บุญชู 
         6. หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศริิรัตน์   เปลี่ยนเป็น   อาจารย์สุพิชชา  เอกอุรุ 
        จากเดิม อาจารย์เยาวเรศ  เลขะกุล  พรหมอินทร์  เปลี่ยนเป็น   อาจารย์ดนุพล  ทิพย์พงศ์ 
        อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศริิรัตน์   เปลี่ยนเป็น   อาจารย์สุพิชชา  เอกอุรุ 
        จากเดิม อาจารย์เยาวเรศ  เลขะกุล  พรหมอินทร์  เปลี่ยนเป็น   อาจารย์ดนุพล  ทิพย์พงศ์ 
        จากเดิม  อาจารย์พรรวี  ศุภธรรมรัตน ์ เปลี่ยนเป็น  ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ 
        จากเดิม  อาจารย์ณติกา  ไชยานุพงศ์   เปลี่ยนเป็น  อาจารย์ณัฐพล  เจรญิ 
        จากเดิม  Dr.YOSHISUMI  HARADA   เปลี่ยนเป็น  อาจารย์รุชดี  บิลหมัด 
        7. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          จากเดิม อาจารย์ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   เปลี่ยนเป็น  อาจารย์ธนิถา  แสงวิเชียร 
          จากเดิม อาจารย์อรทัย  พงศ์เชี่ยวบุญ     เปลี่ยนเป็น  อาจารย์ณัฐกานต์  รัตนพันธ์ุ 
        อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        จากเดิม อาจารย์ณัฐพล  เจรญิ   เปลีย่นเป็น   อาจารย์ณัฐกานต์  รัตนพันธ์ุ 
 
 






