
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่ 38(6/2557) 

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์     กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ (แทน) 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    ดร.หทัยรัตน์   แสงจันทร ์   
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์      กรรมการ 
     ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ        กรรมการ   
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน)  
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17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง  คณะศลิปศาสตร์                                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต  (รักษาการ) 
20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนีินาฏ  บุญช่วย 
21. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
2. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย        กรรมการ 
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ      กรรมการ 
    โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์               
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ             กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์  ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร ์
2. ดร.สุธินี  ฤกษ์ขํา                          ผูช้ี้แจงเรื่อง  การเปิดและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร 
            บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน  วิทยา    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
                                                  และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ....  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
   ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 

วาระที่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน  
              2.1 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่36(4/2557)    
โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2557     
                      ที่ประชุมรับทราบ  และประธานขอให้คณะดูแลและพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ สกอ. กําหนดต้ังแต่ขั้นตอนของการเสนอหลักสูตร กรณีที่ 
สกอ. พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเก่ียวกับคุณวุฒิของอาจารย์ว่ามีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน  
หากคณะยืนยันเช่นเดิม ให้ช้ีแจงพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน 
 

              2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่37(5/2557)    
โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557        
                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1 แก้ไขช่ือรายวิชา เน่ืองจากพิมพ์ผิด               
                   ที่ประชุมรับทราบ การขอแก้ไขช่ือรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษา- 
ไทยประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะศิลปศาสตร์เน่ืองจากพิมพ์ผิด  ดังน้ี 
       1) แก้ไขหน้า 86    จากเดิม  896-231 หลักภาษาไทย    3(3-0-6) 
                                                 (Thai Grammar) 
                             เปลี่ยนเป็น 896-231 หลักภาษาไทย   3(3-0-6) 
                                                          (Thai Language Grammar) 
       2) แก้ไขหน้า 88    จากเดิม 896-333 มิติด้านภาษาในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
                                                 (Language Dimension of Thai Literature) 
           เปลี่ยนเป็น 896-333 มิติด้านภาษาในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
                                                 (Language Dimensions of Thai Literature) 
       3) แก้ไขหน้า 95      จากเดิม  896-444 พัฒนาการภาษาไทย  3(3-0-6) 
                                                 (Development of the Thai Language) 
             เปลี่ยนเป็น 896-444 พัฒนาการทางภาษาไทย            3(3-0-6) 
                               (Thai Language Development) 
 
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

    4.1 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์   
                    คณะศิลปศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาศึกษาทัว่ไป  ในกลุม่วิชามนุษยศาสตร์ (เลือก)  และเป็นวิชาเลือกเสรี 
จํานวน 2 รายวิชา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลกัสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2557 เป็นต้นไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
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        1. รายวิชา 895-137 มรดกวัฒนธรรมจีน (Cultural Heritage of China) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
        2. รายวิชา 895-329 อารยธรรมอาเซียน (ASEAN Civilization) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

                    มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี  
                     1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 895-137 มรดกวัฒนธรรมจีน     โดยมีความเห็นให้ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหม่โดยให้สอนแบบบรรยายไม่เกินร้อยละ  50  ส่วนที่เหลือให้สอนแบบอ่ืนที่เน้น   active learning    โดย
เพ่ิมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เช่น กรณีศกึษา  และให้ปรับรายละเอียด
ในแบบฟอร์มฯ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกัน ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                     2. รายวิชา 895-329 อารยธรรมอาเซียน ทีป่ระชุมให้ชะลอการเปิดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป เน่ืองจากเน้ือหา 
ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาเชิงลึก ส่วนเน้ือหาอ่ืนที่เป็นเน้ือหากว้างๆ มสี่วนที่ซ้ําซอ้นกับรายวิชา 001-101 อาเซยีนศึกษา ที่เปิด
สอนอยู่แล้วโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้    แต่เน่ืองจากรายวิชาน้ีเป็นรายวิชาที่น่าสนใจ   สามารถจัดเน้ือหาใน
เชิงลึกได้   จึงขอให้ปรับเน้ือหาใหม่และเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี  เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
 
      4.2 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ   
                    คณะวิทยาการจัดการเสนอเปิดรายวิชา 472-121 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) จํานวน 3(2-2-5) 
หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ (เลือก) หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป  และรายวิชา  
472-122 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง (Introduction to Political Science and Government)  
จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ (เลือก) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยมผีลบังคบัใช้กับนักศึกษารหสั 55  
เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                     มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว  มีความเห็นดังน้ี  
    1.  รายวิชา  472-121 อาเซยีนศึกษา  มีความเห็นว่า มีเน้ือหาเหมือนกับรายวิชา 001-101 อาเซียน-
ศึกษา ที่เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   ที่ประชุมจึงมีมติให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  
เปิดสอนรายวิชาดังกล่าวโดยใช้ 2 รหัสรายวิชา คือ รหัสรายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา สําหรับนักศกึษาหลักสูตรปกติ  
และรหสัรายวิชา 472-121 อาเซียนศึกษา สําหรบันักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แจ้งการเพ่ิมรหัสรายวิชา 472-121 อาเซียนศึกษา  
ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติและแจ้งกองทะเบียนและประมวลผลเพ่ือดําเนินการต่อไป 
                   2. รายวิชา 472-122 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง มีความเห็นว่า มีเน้ือหาเหมือนกับ
รายวิชา 895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรฐัศาสตร์และการปกครอง ทีเ่ปิดสอนอยู่แล้วโดยคณะศิลปศาสตร์ จึงเป็นรายวิชา 
ที่มีอยู่แล้วและซ้ําซ้อนกัน แต่ที่ประชุมมีความเห็นว่า การเปิดรายวิชาที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ใด ควรใหเ้จ้าของศาสตร์
เป็นผู้เปิดสอน  ซึ่งในกรณีน้ีควรเปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ  ดังน้ัน  เพ่ือความชัดเจนระหว่างคณะวิทยาการ-
จัดการและคณะศิลปศาสตร์ จึงเห็นควรให้ชะลอการเปิดรายวิชาน้ีก่อนจนกว่าจะตกลงร่วมกันระหว่างสองคณะ และ 
ให้ฝ่ายวิชาการนําประเด็นการเปิดรายวิชาซ้ําซ้อนและการเปิดสอนโดยเจ้าของศาสตร์   เข้าหารือในที่ประชุมคณบดี
เพ่ือกําหนดนโยบายและถือปฏิบัติต่อไป 
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        4.3 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ   
                   คณะวิทยาการจัดการเสนอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป   
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสตูรดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดัง-
ต่อไปน้ี  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   

 

เดิม ใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  32 หนว่ยกติ 
1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9 นก. 
472-101 ภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 
472-102 ภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
472-201 การนําเสนอทางธุรกจิที่มีประสิทธิภาพ  3(3-0-6) 
2) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาํนวน 12 นก. 
472-103 คณิตศาสตร์สําหรับธรุกิจ             3(3-0-6) 
472-104 สถติิในการบริหาร   3(3-0-6) 
472-105 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    3(3-0-6) 
472-106 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกจิ 3(3-0-6) 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาํนวน 11 นก. 
472-107 สุขภาวะกายและจิต   3(2-2-5) 
472-108 ภูมิปญัญาในการดําเนินชีวิต  3(2-2-5) 
472-401 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1               1(0-0-3) 
472-402 การพฒันาบุคลิกภาพ              3(2-2-5) 
472-      วิชาพลศึกษา    1(0-2-1) 
           ให้เลือกเรยีนวิชาพลศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
จํานวน 1 หนว่ยกิต 
472-203 การเต้นรําแบบละติน   1(0-2-1) 
472-204 ทักษะการดํานํ้า    1(0-2-1) 
472-205 ทักษะการเล่นกอล์ฟ   1(0-2-1) 
472-206 โยคะเพ่ือสุขภาพ              1(0-2-1) 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  32 หนว่ยกติ 
1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 9 นก. 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
2) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาํนวน 12 นก. 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 11 นก. 
วิชาบังคับจํานวน  2 นก. 
472-401 กจิกรรมเสริมหลักสูตร 1                 1(0-0-3) 
472-      วชิาพลศึกษา         1(0-2-1) 
           ให้เลอืกเรียนวิชาพลศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
จํานวน 1 หน่วยกิต 
472-203 การเต้นรําแบบละติน        1(0-2-1) 
472-204 ทักษะการดํานํ้า                  1(0-2-1) 
472-205 ทักษะการเล่นกอลฟ์        1(0-2-1) 
472-206 โยคะเพื่อสขุภาพ        1(0-2-1) 
วิชาเลือก จํานวน 9 นก. 
472-107 สขุภาวะกายและจติ        3(2-2-5) 
472-108 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต       3(2-2-5) 
472-402 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 
472-121 อาเซยีนศึกษา         3(2-2-5) 
xxx-xxx  ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และ 
             การปกครอง                           3(2-2-5) 
หรือรายวชิาอืน่ๆ ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นชอบ 

 
                4.4  การปรับปรุงรายวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ     
            คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอปรับปรุงรายวิชา  542-211  ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น  จํานวน 3(2-3-4) 
หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก 
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ปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยตัดเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาของดินและพืช ออก 
และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

   มติที่ประชุม   มีความเห็นว่า   เน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาของดินและพืช 
เป็นเน้ือหาสําคัญของรายวิชาน้ี จึงขอให้พิจารณาคงเน้ือหาไว้เช่นเดิม และเห็นชอบให้ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษา- 
อังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย  โดยมีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป   และเสนอสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 

               4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2553  และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

                    มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นและขอ้เสนอแนะไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป ดังน้ี  
                     1. ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาให้ถูกต้องตรงกัน  เช่น 
                         1) หน้า 18 ช่ือรายวิชา 855-252 ไมต่รงกับช่ือในแผนการศึกษา   
                         2) ช่ือภาษาอังกฤษรายวิชา 855-424 หน้า 19 กับหน้า 85 ไม่ตรงกัน 
                         2. ให้บูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  จาก 2 ชุด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ให้มี
ชุดเดียว คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูร  โดยในการดําเนินการให้ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและ
คุณภาพการศึกษา   
                      3. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการระบุแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใหถู้กต้อง
ครบถ้วน เช่น 
                        1) หน้า 39 รายวิชา 853-211 จุลินทรีย์ของผลิตผลเกษตร 1 ยังไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลัก/
ความรับผิดชอบรอง ในช่องความรู้   
                        2) หน้า 46 รายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต   ยังไม่ได้ระบุความรับผิดชอบรอง 
ในช่องทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 
                         3) หน้า 46 รายวิชา 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  ยังไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลัก/
ความรับผิดชอบรอง ในช่องคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และขอให้แก้ไข
การระบุความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง ในช่องความรู้ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้ถูกต้อง  
           4. ให้แก้ไขและตรวจสอบเก่ียวกับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์  และให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารหลักสูตรในภาพรวม  เช่น 

             1) ปกหลักสูตรยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. 2558 
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              2) หน้า 2  
                  - ข้อ 5.2 คําว่า “ภาษาอังกฤษไม่ร้อยกว่าร้อยละ 20”  แก้ไขเป็น “ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20” 
                  - ข้อ 7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรฯ ในปีการศึกษา “2555”  แก้ไขเป็น “2560” 
                  - ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ให้ตัด ข้อ 4)  ครูและอาจารย์

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน”  ออก 
              3) หน้า 7 ข้อ 6.2  แก้ไขจํานวน “5” รายวิชา เป็น  “6” รายวิชา 
              4) หน้า 13 แก้ไขจํานวนรวมนักศึกษาในปี 2559  จาก “40” เป็น “80” 
              5) แผนการศึกษาหน้า 24 ไม่ควรระบุช่ือรายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 

เน่ืองจากโครงสร้างหลักสูตรให้เลือก (บังคับ) จากรายวิชาที่กําหนด ซึ่งควรระบุเป็น “วิชาบังคับในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

              6) หน้า 87 ขอให้ระบุรหัสรายวิชา “การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” 
              7) ช่ือรายวิชา 855-452 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   ไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร  

 

วาระที่ 5  วาระอ่ืน ๆ    
                ประธานแจ้งว่า สืบเน่ืองจากวาระเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งที่ผา่นมา ได้แจ้งให้
รองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการแต่ละคณะ นําเรื่องดังต่อไปน้ีไปดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการด้วย  
  1. ให้นําประเด็นการกระจายรายวิชาศึกษาทั่วไป  ใหอ้ยู่ในช้ันปีที ่ 2 และปีที ่ 3 และประเด็นการปรับ
แผนการศึกษาให้เหลือเพียง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง   ไปพิจารณาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่จะถึงรอบการ
ปรบัปรุงทกุ 5 ปี  
  2. ให้คณะดูแลนักศึกษาให้เข้าเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Tell Me More  และก่อนเปิดภาค
การศึกษา ให้คณะจัดกระบวนการให้นักศึกษาเข้าทดสอบเพ่ือดูพัฒนาการของนักศึกษาก่อนและหลังจากการใช้
โปรแกรมดังกลา่ว    
  3. ให้คณะกระตุ้นให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตใน
ศตวรรษที ่21 เน้นให้นักศกึษาคิดเป็น ทําเป็น ประยุกต์ใช้เป็น และวิเคราะห์เป็น   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้และทนุ
สนับสนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  โดยขอให้รองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการดูแลให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับเปลีย่นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการต่ืนตัวและการแลกเปลีย่นเรียนรู้   จึงขอให้
คณะเลือกรายวิชาที่เป็น best practice  ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งมายังมหาวิทยาลัยภายในสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1/2557  แต่อย่างไรก็ตาม หากในขณะน้ียังไมม่ีรายวิชาที่สามารถเป็น best practice ได้  ขอให้กระตุ้น 
อาจารย์ผู้สอนดําเนินการให้มากขึ้น และสามารถขอรับทุนสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนจากมหาวิทยาลยัได้ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.    
 

 

    (นางอุไรรัชต์  กาเทพ)                          (นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย)    
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  
      บันทึกการประชุม                                 กรรมการและเลขานุการ                         


