
  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 43(2/2558) 
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์     กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร  
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์  
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
8.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนคิการแพทย ์    กรรมการ       
      ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนติิศาสตร์    กรรมการ 
      อาจารย์สทุธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
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16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ         กรรมการ   
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ  
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย         กรรมการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ        
19. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์ คณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต  (รักษาการ) 
21. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ  
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา                  กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ                กรรมการ 
    โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์  
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.สุทธินี  ฤกษ์ขํา                     ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเพิ่มความร่วมมือกับสถาบนัอื่น ในหลักสตูรบริหารธุรกิจ- 
  บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
2. อาจารย์คมวิทย์  สุรชาติ  ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                               คณะวิทยาศาสตร์   
3. อาจารยส์มบัติ   ลลีาเกยีรติไพบูลย์   ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนคิ  
  คณะแพทยศาสตร์ (ตามข้อเสนอแนะของ ก.ช.) 
4. นายแดง   โฉมทอง                    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
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5. นางสาวดลณพร  ชาติพันธ์ุ            กองทะเบียนและประมวลผล 
6. นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน์          กองทะเบียนและประมวลผล 
7. นางสาวฐิติพร  อารยะพงษ์            กองทะเบียนและประมวลผล 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
              ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และแจ้งว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 364(2/2558) 
เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2558  มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ 
ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558    ซึ่งดํารง
ตําแหน่งวาระที่สอง  จึงขอแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้ด้วย จากนั้น ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้           
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              1.1  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการให้ขับเคลื่อนภาษาอังกฤษอย่างจริงจงั   
                      ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมครัง้ที่ 364(2/2558)  เมือ่วันที ่14 มีนาคม 2558  
เห็นชอบในหลักการร่างโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการพฒันาภาษาอังกฤษใหแ้ก่นกัศึกษาอย่างเข้มแข็ง    เพื่อให้นกัศกึษามคีวามสามารถและมีพัฒนาการในการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ได้อย่างถูกต้องในระดับดี  และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ดีเหมือนกบัภาษาไทย   โดยประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนมีดังนี้ 
                   1. พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร   กําหนดใหทุ้กรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  (Active 
Learning) เพื่อฝึกทักษะที่หลากหลายใหแ้ก่นักศึกษา   และให้ทุกรายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
25 ของเนื้อหารายวิชา)    นอกจากนี้จะหาคณะนําร่องจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ   
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดให้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเป็น
ภาระงานของอาจารย์     
                   2. พัฒนาอาจารย ์  ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 
อังกฤษ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                   3. พัฒนานักศึกษา   โดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า กําหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามศักยภาพของนักศึกษา   ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้าด้วยโปรแกรม
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มหาวทิยาลยัจัดหา  จัดคอร์สฝกึอบรมภาษาอังกฤษ  ฝึกทกัษะจากกจิกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน  จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน  กําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่าของนักศึกษา 
ม.อ. ที่ต้องผ่านก่อนจบ โดยจะใช้กับนักศึกษารหัส 59  และพัฒนานักศึกษาที่สอบไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยจัดโปรแกรม/คอร์สภาษาอังกฤษเสริม สําหรับกลุ่มทีม่ีผลการสอบในระดับตํ่าจะวัดโดยใช้เกณฑ์ผ่านจาก
พัฒนาการของนักศึกษา  ใหทุ้นสนบัสนนุแก่นักศึกษาเพื่อศึกษา/หาประสบการณ ์ณ ต่างประเทศ  สร้างแรงบนัดาลใจ
ให้แก่นักศกึษา เช่น  ใหร้างวัล  ให้ทุนระยะสั้นไปเรียนที่ต่างประเทศ  
         4. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม    โดยพัฒนาด้านโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างทาง
กายภาพ เช่น ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความเป็นสากล  อาทิ
ป้ายเป็นภาษาอังกฤษ  รวมทัง้การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนด้วย    
 

                   ที่ประชุมรับทราบ             
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        1.2  มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ     
                       ประธานแจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกนอกระบบแล้ว   
สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ระหว่างดําเนินการ และเมื่อออกนอกระบบ ทั้ง 5 วิทยาเขต จะบริหารโดย
อิสระ  จึงขอให้เตรียมพร้อมและตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 

                       ที่ประชุมรับทราบ             
 

                 1.3  การรายงานการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.7  
              ประธานแจ้งว่า การจัดทํารายงาน มคอ.3 - มคอ.7 ที่ผ่านมา คณะ/วิทยาเขตยังส่งไมค่รบทุก
รายวิชา/หลักสตูรและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด   ซึ่งในปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร   องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.   กําหนดเกณฑ์การประเมินในระดับปริญญาตร ี ไว้ 4 ข้อ จาก 12 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 11 และ    
ข้อ 12 โดยเกณฑ์ข้อ 12 กําหนดให้ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว)  ซึ่งการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ทั้ง 5 ตัวนั้น มีประเด็นหนึ่งที่ต้อง
ดําเนินการ คือ จัดทํา มคอ.3 – 7 ให้ครบทุกรายวิชา/หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด   และหากไม่เป็นไปตาม   
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะทําให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะส่งผลต่อคณะและมหาวิทยาลัยด้วย    จึงขอความ
ร่วมมือผู้บรหิารของคณะหาวธีิการ/กลยุทธ์ให้อาจารย/์หลกัสูตรจดัทํา มคอ.3 - มคอ.7  ใหค้รบทุกรายวิชา/หลกัสตูร 
ตามกรอบเวลาที่กําหนด   หากไม่จัดทํา ใหห้ามาตรการลงโทษ 
 

                       ที่ประชุมรับทราบ             
 

 วาระที ่2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน     
               2.1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 41(9/2557)  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
          รับรองรายงานการประชุมโดยให้ตรวจสอบและแกไ้ขดังนี้ 
                      - หน้า 1  คําว่า “เวลา 09.30 น.”  แก้เป็น “เวลา 13.30 น.” 
                       - หน้า 4 วาระที่ 3.2  ข้อความ  “คณะทีจ่ัดการจัดการเรยีนการสอนแบบใหม่”  แก้เป็น  “คณะที่
จัด  การเรียนการสอนแบบใหม่”     
                     - หน้า 5 วาระที่ 3.5 ให้ตรวจสอบ  ข้อความ “โดย อ.ผู้สอนให้เป็นผู้ถาม”  อนึ่ง  ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว ระบุไว้เช่นนี้    
                     - หน้า 8 วาระที่ 4.5  คําว่า “วาระที ่4.5” แก้เป็น “วาระที ่4.4”  คําว่า “ผู้ช่วยศสาตราจารย์ปรีชา   
วงศ์หิรัญเดชา” แก้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  วงศ์หิรัญเดชา”  และคําว่า  “แต่เพิ่มเป็น”  แก้เป็น  “และเพิ่มเป็น”     
 

              2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่42(1/2558)    
โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558     
 

        ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
  3.1  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ์
                     ที่ประชมุรับทราบ  การแจง้เปิดรายวิชา 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 ในหัวข้ออสมการ 
(Special Topics in Mathematics I: Inequalities) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม           
 

  3.2  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
                      ที่ประชุมรับทราบ  การแจ้งเปิดรายวิชา 472-395 หวัข้อพิเศษ 1 ในหัวข้อการบริหารตราสินค้า 
(Special Topics I: Brand Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อรองรับการเทียบโอนรายวิชาสําหรับ
นักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศ  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2557  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  ซึ่งทีป่ระชุมมคีวามเห็นว่า การเรียนรายวิชาในต่างประเทศของนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะก่อน 
โดยรายวิชาที่เรียนสามารถนับเป็นรายวิชาในหลักสูตรได้ จึงเห็นควรให้ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุม และให้คณะ
แจ้งไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเพื่อนับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนทีต่่างประเทศ เป็นรายวิชาในหลักสูตรข้างต้น   
 

              3.3  การกําหนดวันลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการศึกษา 
                     ที่ประชุมรับทราบ การกาํหนดวันลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการศกึษา ซึ่งเสนอ
โดยกองทะเบียนและประมวลผล  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                     1. ปรับวันลงทะเบียนเรียน  จากเดิมสองสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  เป็นหนึ่งสปัดาห์ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

          2. แจ้งผลการเรียนใหน้ักศึกษาทราบหลังจากกองทะเบียนและประมวลผลดําเนินการประมวลผล 
แล้วเสร็จ  โดยไม่รอการรับรองผลจากคณะ 
                      3. แนวปฏิบัติดังกล่าวจะเริ่มใช้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  
 

             3.4  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที ่16     
                    รองคณบดีฝา่ยการศกึษา คณะแพทยศาสตร ์ แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์จดัประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศกึษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (16th National Medical Education Conference of Thailand) 
ภายใต้หัวข้อ “แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health 
Equity)” ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2558  ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์   โดยการประชุม
แพทยศาสตรศกึษาแห่งประเทศไทยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  อาจารย์แพทย์  และผู้เกี่ยวข้อง 
ด้านแพทยศาสตรศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ใหท้ัน
ความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศกึษาสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดประชุมดังกลา่วโรงเรียนแพทย์ 
ในประเทศไทยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สําหรับปีนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะแพทย- 
ศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการศึกษา/บุคลากรสนับสนุนงานด้าน 
วิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วประเทศ  รูปแบบการประชุม อาทิ Pre-conference 
workshop   ในหัวข้อ How to design curriculum  for outcome-based learning   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต  ทพิากร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี      Main Conference  ได้แก่  Keynote addresses  
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ในหัวข้อ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพ  โดยศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณเวลา  Symposium 
ในหัวข้อ ระบบสุขภาพไทยและการศึกษาสาํหรับบุคลากรด้านสุขภาพ  โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานชิ 
Debate session ในหัวข้อ Hospital based learning vs. Community based Learning   และ Simultaneous 
session ซึ่งนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ฯลฯ  จึงประชาสัมพันธ์  และเชิญชวนผู้สนใจเข้ารว่มการประชุม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานแจ้งว่าการประชุมมหีัวข้อที่น่าสนใจ
และเป็นเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัดําเนินการอยู ่  จึงขอให้ทุกคณะพิจารณาส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชมุดังกล่าว  และขอให้
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   รับไปพิจารณาการเข้าร่วมประชุมโดยขอยกเว้นค่าลงทะเบียนกรณ ี   
ที่เป็นบุคลากรของ ม.อ.  
 
วาระที ่4  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

               4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะการแพทย์แผนไทย 
                   คณะการแพทย์แผนไทยเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  

 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
อาจารย์จุฬา   วิริยะบุบผา* 
อาจารย์ภัทรศศิร์   เหล่าจีนวงค์* 
อาจารย์กชกร  สุขจันทร ์
อาจารย์พัชรวลัย   ใจสมุทร 
อาจารย์อรพรรณ  สกุลแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย   เนียมสุวรรณ* 
ดร.ก่ิงกาญจน์   บรรลือพืช* 
อาจารย์กชกร  สุขจันทร์ อินทนูจิตร (เปลี่ยนสถานภาพและเพิ่มคุณวุฒิ) 
ดร.เกศริน   มณีนูน 
คงเดิม 

          * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
       มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

     4.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร ์
                    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา   
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 ดร.หทัยรัตน์   แสงจันทร์* 
 ดร.วรางคณา  ชัชเวช* 
 รองศาสตราจารย์ถนอมศรี  อินทนนท์* 
 อาจารย์อําไพพร  ก่อตระกูล* 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  คมจักรพันธ์ุ*    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  หมื่นศรี* 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร  จันทรพัฒน์* 
 ดร.ขวัญจิต   มหากิตติคุณ* 
 ดร.วรรณวิมล  เบญจกุล* 
 คงเดิม 

      * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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        มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
ดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

               4.3  การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์   
                     คณะศิลปศาสตร์เสนอเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม ดังนี ้  
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  ไกรฤกษ*์ 
อาจารย์อภิญญา  จงวัฒนไพบูลย์* 
อาจารย์ธัญลักษณ์  ลิ้มเพียรจัด 
ดร.จอมใจ  สทุธินนท์* 
อาจารย์ชุติมา  สว่างวารี  

คงเดิม 
คงเดิม 
อาจารย์กรุณา  วงศ์ผาสุกโชติ 
คงเดิม 
คงเดิม    

  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

        มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขต 
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
 

             4.4  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดิจทิัลมเีดีย หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554 
                   วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
อาจารย์จิตรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ* 
อาจารย์ชนกิตต์  ธนะสุข 
อาจารย์อภิรักษ์  โพธิทัพพะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาหมาน  หมัดเจรญิ* 
ดร.ธเนศ  ปานรัตน ์

คงเดิม 
ดร.อาทิตยา  นิตย์โชติ 
อาจารย์วิโรจน์  จินตโกศล 
คงเดิม 
คงเดิม    

  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                    มติทีป่ระชมุ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
 

              4.5  การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร ์จํานวน 12 สาขาวิชา 
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                  คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  จํานวน 12 สาขาวิชา  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ดังนี้ 
        1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        2. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         3. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        4. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        5. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        6. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 
        7. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        8. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        9. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
      10. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
      11. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
      12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2554 
 

                  มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 

             4.6  การเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอื่นในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
                    คณะวิทยาการจัดการเสนอเพิ่มความร่วมมอืกับสถาบันอืน่ในหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชา   
การจัดการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
             1. เพิ่มความร่วมมือกับ Middlesex University ประเทศสหราชอาณาจักร   ซึ่งผู้ศึกษาจะได้รับปริญญา 
จาก 2 สถาบัน (Joint Degree)    โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ปี (ช้ันปีที ่1 และชั้นปีที ่2)   และเรียนที ่ 
Middlesex University 2 ปี (ช้ันปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4)   
            2. เพิม่แผนการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ดังนี้   
 

เดิม ใหม่ 
แผนการศึกษาปกติ (ฝึกงาน) 

- เรียนที่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ป ี
คงเดิม 

แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาสองสถาบัน(2+2) 

- เรียนที่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

  ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2  

แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาสองสถาบัน(2+2) 

- เรียนที่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

  ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2  
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เดิม ใหม่ 
- เรียนที่ The University of Nottingham Malaysia   

  Campus ประเทศมาเลเซีย  ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 
- เรียนที่ The University of Nottingham Malaysia   

  Campus ประเทศมาเลเซีย  ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 

- เรียนที่ Middlesex University ประเทศสหราชอาณาจกัร   

  ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 
แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

- เรียนที่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ป ี

คงเดิม 

 
                    มติทีป่ระชมุ เห็นชอบการเพิ่มความร่วมมือดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
ต่อไป 
 

               4.7  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
                        คณะวิทยาการจัดการเสนอเปิดรายวิชา 473–309 การจัดการความมั่งคั่ง (Wealth Management)  
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

            มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการ
และเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาต่อไป 
                     1. ปรับวัตถุประสงค์รายวิชาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ 
สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  
                         2. คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีเนื้อความสอดคล้องกัน  โดยในภาษาอังกฤษ   
ไม่มี เนื้อความเกี่ยวกับ “การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์” 
 

              4.8  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....    
                     คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ....  โดยเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

             มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ ก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาต่อไป 
                      1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   ควรให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน  ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม   
                       2. หมวดที ่3 ขอ้ 2.5 แผนการรบันักศกึษาและผู้สําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี ซึ่งกําหนดไว้ 70 คน  
ควรกําหนดสัดส่วน/จํานวนผู้เรียนของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
                      3. การระบุรายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ในแผนการศึกษา ควรระบุ “xxx-xxx รายวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ”  และตรวจสอบการระบุวิชาเลือกให้สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
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                      4. หน้า 38  ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่สอดคล้องกับ 
Curriculum Mapping  ในหน้า 56 
                        5. หน้า 38 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ ไมส่อดคล้องกับ Curriculum Mapping ในหน้า 56 
                      6. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาให้ถูกต้อง ตรงกันทุกที่ที่ปรากฏ เช่น   
                           - หน้า 47 รายวิชา 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   รายวิชา 315-103 ความรู้ทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
                           - หน้า 48  รายวิชา 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รายวิชา 890-214 
เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด 
                      7. หน้า 56 ให้เพิ่มรายวิชา 310-491  รายวิชา 310-492  และรายวิชา 310-493  
                      8. ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา 310-480 สหกิจศึกษา    
                      9. คําอธิบายรายวิชา  ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง
กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เช่น  
                          - รายวิชา 308-332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    
                          - รายวิชา 308-368 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์ 
                                 - รายวิชา 308-411 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          - รายวิชา 308-461 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 
                          - รายวิชา 308-466 ชีวสารสนเทศเชิงคํานวณ 
                          - รายวิชา 308-469 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
                          - รายวิชา 308-478 การประมวลผลภาพ 
                          - รายวิชา 308-479 ปัญญาประดิษฐ์ 
                          สําหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น จะประสานคณะที่เป็นเจ้าของรายวิชาพิจารณาต่อไป 
                     10. การแก้ไขเนื่องจากพิมพ์ผิด  เช่น  ภาคผนวก ซึ่งระบุในสารบัญ ไม่สอดคล้องกับการอ้าง    
ในเอกสารหลักสูตร  คําที่พิมพ์ผิด  รูปแบบการพิมพ์    
                     11. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย  
 

       4.9 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
(ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา (ก.ช.)) 
             คณะแพทยศาสตรเ์สนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตร
ใหม ่ พ.ศ.2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา 
(ก.ช.) ซึ่งเสนอแนะให้ปรับรายละเอียดในเอกสารหลักสูตร ในประเด็นอาจารย์ ให้ปรบัรูปแบบการพิมพ์ เพิ่ม/ปรับ
ข้อมูลใหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   ประเด็นรายวิชาให้เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ประเด็นแผนการศกึษาให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษา และเพิ่มภาค  
ฤดูร้อน 1 ภาคการศกึษา ในชัน้ปีที ่3 และประเด็นอื่น ๆ ซึง่หลักสูตรได้ดําเนินการแล้ว จงึเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
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