
  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คร้ังที่ 44(3/2558) 
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์     กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา  
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์  
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี    
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  พลานุกูลวงศ์ 
13.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
14.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ   
      อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
15.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ         กรรมการ   
      อาจารย์จิตรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน) 
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16. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17.   รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ  
     ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต    
19.   หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                กรรมการและเลขานุการ  
       นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
20.   นางอุไรรัชต์  กาเทพ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21.   นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา                  กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ       
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย         กรรมการ    
5.  รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ                กรรมการ 
     โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์  
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง  คณะศลิปศาสตร์                                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์ คณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์ณฐัพร   แซ่เตีย                         ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
2.  นางสาวสมลักษณ์  นราวัฒนะ                 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  เจียรมาศ         ผู้ช้ีแจงเรือ่ง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
            ชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554    
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์    ผู้ช้ีแจงเรือ่ง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
5.  อาจารย์พรนิตย์  วรรธนพิสิฐกุล               ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
                                                         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
6.  อาจารย์บุญทิวา  จันทรเจริญ                  ผู้ช้ีแจงเรือ่ง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ 
            ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
                                                         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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7.  อาจารย์วิโรจน์   จินตโกศล            ผู้ช้ีแจงเร่ือง การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  
8.  อาจารย์อาทิตยา  นิตย์โชติ              ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปรับปรุงรายวิชาของวิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
9.  ดร.กวินพัฒน์  สิรกิานติโสภณ         คณะวิทยาศาสตร์ 
10.  นายแดง   โฉมทอง                    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
11.  นางสาวจุฬาลักษณ์  เรอืงณรงค์     คณะแพทยศาสตร์ 
12.  นางรสิกร  หนูเกลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ 
13.  นางสาวพรพิมล  ปิลันธนาภรณ์      คณะแพทยศาสตร์  
14.  นางสาวพัชรา  ฤทธ์ินุภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมาย 
ให้ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมไปก่อน   เนื่องจากประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร  
ครั้งที่ 5  ณ ห้องประชุม 210   จากน้ัน ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             ไมม่ี   
 
วาระที่ 2  พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 43(2/2558)  
             เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2558     
              ที่ประชุมเห็นชอบ  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              3.1  การปรับแผนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  
         ที่ประชุมรับทราบ   การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  สําหรับปีการศึกษา 2557  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี         

  

แผนการศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2557 
รายวิชา เดิม ใหม่ 

640-392 ปฏิบตัิการพยาบาลสุขภาพจิต 
            และจิตเวช 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 และ 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

640-492 ปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ทารก  
            และการผดุงครรภ์ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 

640-423 ประเด็นและแนวโน้มในวิชาชีพ 
            การพยาบาล 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  และ 
        ภาคการศึกษาที่ 2 

  
              3.2  การเปลี่ยนแผนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  
         ที่ประชุมรับทราบ  การเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี         
 



 4
 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
342-312 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
            โดยใช้เครื่องมือ 
            ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษา 1 

342-312 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
            โดยใช้เคร่ืองมือ 
            ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2 

342-314 ฟิสิกส์พอลิเมอร ์
            ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2 

342-314 ฟิสิกส์พอลิเมอร ์
            ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษา 1 

 

 

              3.3  การขอแก้ไขรหัสรายวิชาบังคับเรียนก่อนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  เน่ืองจากพิมพ์ผิด   
                     ที่ประชุมรับทราบ   การแก้ไขรหัสรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชา 242-462 การออกแบบและ
บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ (Computer Network Design, Operation and Management)  ในหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เน่ืองจากพิมพ์ผิด  โดยการ 
แก้ไขรหัสรายวิชาดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม  ดังน้ี 
 

เดิม แก้ไขใหม่ 
รายวิชา 242-462 การออกแบบและบริหารระบบ  
                      เครือข่ายคอมพิวเตอร์               
                      Computer Network Design,  
                      Operation and Management 
วิชาบังคับเรียนก่อน : 242-203 และ 241-206 

รายวิชา 242-462 การออกแบบและบริหารระบบ  
                      เครือข่ายคอมพิวเตอร์               
                      Computer Network Design,  
                      Operation and Management 
วิชาบังคับเรียนก่อน : 242-203 และ 242-206 

  

              3.4  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์ 
                     ที่ประชุมรับทราบ การแจ้งเปิดรายวิชา 877-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร: เศรษฐศาสตร ์
การพัฒนาชนบทและการวางแผน (Special Topics in Agricultural Economics: Economics of Rural 
Development and Planning) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และเพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสารการเปิดรายวิชา 
ขอให้คณะรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ  
                   1. วัตถุประสงค์รายวิชา 
                           1)  ปรับให้ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
Curriculum Mapping  
                         2) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   และสื่อให้เห็น 
สิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาพัฒนา/เกิดการเรียนรู้  
                      2. ลักษณะของรายวิชาน่าจะมีการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้วย โดยจัดเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น active learning 
 

               3.5  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
                    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า     จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 
ครั้งที่ 5 ในวันน้ี   ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่าย 
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง    เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิ    
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สุมณฑา  พรหมบุญ  ได้มอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา และการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  สรุปได้ว่า  มหาวิทยาลัยไทยจะต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมท่ั้งหมด 
เน่ืองจากคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยตกตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
ผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสูงกว่าประเทศไทยทั้งๆ ที่มีบุคลากรน้อยกว่า 2 เท่า และพัฒนาแบบก้าวกระโดด   
ส่วนประเทศเวียดนามได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  ในส่วนของนักเรียน ประเทศไทยมีจํานวนที่น่ังเรียนมากกว่าคนเข้า
เรียน  จึงต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างชาติเข้ามาเรียนได้  มกีารจัดการศึกษา    
เชิงบูรณาการกับการทํางาน ฯลฯ  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด  ทั้งในเรือ่งของหลักสูตร  
อาจารย์  การจัดการเรียนการสอน  และโครงสร้างต่าง ๆ   
                   การดําเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัย จะปรับในเรื่องของหลักสูตรที่ต้องจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษโดยไม่จําเป็นต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ   อาจารย์ผู้สอนจะสอนเป็นภาษาอังกฤษมากข้ึน การจัดการ
เรียนการสอนจะสอนแบบใหม่ที่เน้นให้นักศกึษามีทักษะของศตวรรษที่ 21  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษซึง่มหาวิทยาลยักําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่าของนักศึกษาที่ต้องผ่านก่อนจบ   
โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  การปรับระเบียบการศึกษา  รวมทั้งโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือรองรับสิ่ง           
ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ หลักสูตรอาจต้องเปิดสอนน้อยลงแต่เป็นหลักสูตรที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุน 
Education Hub จาก สกอ. จํานวน 60 ล้านบาท และได้ประชาสมัพันธ์เชิญชวนคณะเพ่ือขอรับการสนับสนุนทนุ      
ซึ่งมีทั้งทุนที่ให้นักศึกษาไทยไปเรียนที่ต่างประเทศและทุนสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาเรียนที่ ม.อ.  
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทนุทั้งหมดหรือคณะอาจสนับสนุนบางส่วน  แต่ทีผ่่านมามีเพียงบางคณะที่เสนอขอรับ 
การสนับสนุนทุน ปัญหาทีพ่บคือ นักศึกษาของเราอ่อนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย จึงขอฝาก
ผู้บริหารของคณะนําเรื่องน้ีไปพิจารณาด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือขับเคลื่อนและดําเนินการในเบ้ืองต้น จึงมอบนโยบายในการ
ปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือคณะดําเนินการดังน้ี 
                1. หลักสูตรที่ถงึรอบการปรับปรุง  ให้มีการประเมินหลักสตูรและนําผลการประเมินเป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุงหลักสตูร 
                2. กําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทาํงาน (Work Integrated Learning: 
WIL) ไว้ในหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวเน้นการเรียนจริง  รู้จริง และทําจริง เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ฝึกงาน  เป็นการผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทํางานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศกึษา การทํางานเพ่ือสังคม การทํางานในสถานประกอบการ หรือ
การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  เป็นต้น   โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ทกุหลกัสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร   
                3. กําหนดให้มรีายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผูไ้ปปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจํานวน
นักศึกษาในหลกัสูตร 
 4. กําหนดให้ทุกหลักสูตรจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  โดยแต่ละรายวิชาจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย  และต้องมีรายวิชาในหลักสตูร    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
                5. กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของรายวิชา 
 6. หลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง ให้พิจารณาทบทวนรายวิชาที่มีอยู่แล้วและรายวิชาที่นักศึกษา
ส่วนใหญม่ีผลการเรียนอยู่ในระดับตํ่า ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทนัสมัย เหมาะสม กระชับและ  
มีคุณภาพ    
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วาระที่ 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
             4.1  การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554  คณะศิลปศาสตร์ 
                     คณะศลิปศาสตร์เสนอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

          มติทีป่ระชุม  เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  
              4.2  การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะศิลปศาสตร์ (ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ สกอ.)   
                     คณะศิลปศาสตร์เสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  หลักสูตร- 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ สกอ.)   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

           มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา
ต่อไป   
 
               4.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
                     คณะเศรษฐศาสตร์เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......  โดยเริ่มใช้หลักสตูร
ปรับปรุงใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา ดังราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
           มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  ก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
     1. หน้า 14 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน   
                        1) ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเฉพาะหลักสตูรปรับปรุงใหม่   
                          2) แก้จํานวนนักศกึษาให้ตรงกับแผนการรับนักศึกษา  และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา     
ให้สอดคล้องกัน    
     2. ให้ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ซึ่งกําหนด 131 หน่วยกิต  แต่จํานวนหน่วยกิต 
ตามโครงสร้างหลักสูตรมีจํานวน 130 หน่วยกิต 
                    3. ให้เพ่ิมหมวดวิชาฝึกงาน จํานวน 300 ช่ัวโมง ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรด้วย       
     4. หน้า 26 หัวข้อ 2) วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ แก้เป็น  “2) วิชาชีพเลือกนอก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์”  และให้ระบุรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชาที่กําหนดให้เลือกด้วย  
                      5. หน้า 27 ข้อ 3.1.4  ให้ตรวจสอบการระบุความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิต และแก้ไขให้ถูกต้อง  
     6. หน้า 29  แผนการศึกษา 
                        1) ให้ปรบัการระบุเก่ียวกับรายวิชาภาษาอังกฤษใหม่    โดยการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)  ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย     
         2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  เพ่ิมรายวิชา “***-***พลศึกษา*   1(x-y-z)”  
         3) ปีที่ 3 ให้เพ่ิมรายวิชา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์  ไว้ในแผนการศึกษาด้วย                    
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                   7. หน้า 43  
                       1) ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)             
ให้ตรวจสอบการระบุข้อความ “โดยนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือเลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ได้ตาม
ความสนใจ”  และแก้ไขให้ถกูต้อง      
                       2) ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   ไมส่อดคล้องกับ Curriculum 
Mapping  หน้า 128 
        3) ข้อ 5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ไม่สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  หน้า 122 
                    8. ให้ตรวจสอบการระบุ Curriculum Mapping  ว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปหรือไม่ 
                    9. หน้า 45  
        1) คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา  ซึ่งคุณลักษณะพิเศษ ข้อ 1. ทักษะการ
วิเคราะห์  แสดงให้เห็นว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างไร 
                        2) ข้อ 4. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ   แก้เป็น  “4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ”  
                  10. ภาคผนวก ข  คําอธิบายรายวิชา   
                        1) ให้ตรวจสอบและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ    ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยักําหนด คอื ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เลก็ ยกเว้นช่ือเฉพาะ และใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอนระหว่างวลีที่มีเน้ือหาเดียวกันหรอืสัมพันธ์กันในกลุ่มเน้ือหาเดียวกันด้วยเครือ่งหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่ม 
เน้ือหาน้ันให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค 
(full stop)  เช่น รายวิชา 875-103, 875-104, 875-205 
         2) คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีเน้ือความสอดคล้องกัน  เช่น รายวิชา  
875-309  โดยภาษาไทย ระบุคําว่า “การทดสอบสมมติฐาน  ความสมัพันธ์ของตัวแปร” และภาษาอังกฤษระบุ 
คําว่า “hypothesis testing; T-test and F-test,” 
                        3) ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาและแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น รายวิชา 875-208 
                  11. ภาคผนวก ซ ให้ตรวจสอบการระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฯ ที่สะท้อน 
Active Learning  ของรายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา   ใหค้รบร้อยละ 100 
                  12. การตรวจสอบและแก้ไขเน่ืองจากพิมพ์ผิด  เช่น คําทีพิ่มพ์ผิด   ช่ือคุณวุฒิการศึกษา   ช่ือสถาบัน 
การศึกษา  ช่ือประเทศ 
                  13. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย  
 

        อน่ึง  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากร- 
ธรรมชาติ   ได้เสนอที่ประชุมให้มีคณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาในลักษณะเดียวกับ
คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

              4.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ..... 
                     คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด  หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ......  โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  ก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
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     1. หน้า 16 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาฯ  ช่องปี 2563   แก้จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
การศึกษา จาก “45 คน”  เป็น “40 คน”  
                    2. หน้า 16 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน   
                        1) ให้ตรวจสอบการระบุรายละเอียดหัวข้องบประมาณ  โดยให้ระบุเฉพาะหลักสตูรปรับปรุงใหม่   
                           2) แก้จํานวนนักศึกษาให้ตรงกับแผนการรับนักศึกษา และพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   
ให้สอดคล้องกัน    
     3. หน้า 22 ความหมายของเลขประจํารายวิชา เลขรหัส 3 ตัวแรก 311  ของคณะวิทยาศาสตร์   
ให้เพ่ิมภาควิชาเภสัชวิทยา  ไว้ด้วย 
      4. หน้า 22  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ควรเปิดโอกาสให้นักศกึษาเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ 
                      5. หน้า 32  ขอ้ 4.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   ไมส่อดคล้องกับ 
Curriculum Mapping  หน้า 45 
                     6. ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา   
                        1)  ตรวจสอบการเขียนช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา และแก้ไขใหถู้กต้อง เช่น รายวิชา  
376-212  แก้เป็น  “Basic Skills in Physical Therapy”    
                        2) ให้ตรวจสอบและปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ  และใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอนระหว่างวลีที่มีเน้ือหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  ในกลุ่มเน้ือหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมด
กลุ่มเน้ือหานัน้ให้คั่นด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;)  สลบักันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค 
(full stop) เช่น รายวิชา 311-201, 376-211, 376-311, 376-345, 376-346, 376-411 
        3) ตรวจสอบและปรับรปูแบบการพิมพ์ เช่น รายวิชา 311-207, 315-201 
      7. หน้า 79 ภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ระบุผลงานทางวิชาการด้วย 
      8. ภาคผนวก ซ  ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฯ ที่สะท้อน Active Learning 
ให้ระบุทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
                     9. การแก้ไขเน่ืองจากพิมพ์ผิด  เช่น  ช่ือรายวิชาที่พิมพ์ผิด (ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 376-101) 
คําที่พิมพ์ผิด  รูปแบบการพิมพ์   ภาคผนวก ซึ่งระบุในสารบัญ ไมส่อดคล้องกับการอ้างในเอกสารหลกัสูตร    
                   10. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย  
 
              4.5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะแพทยศาสตร์ 
                    คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. ....    โดยเริ่มใช้ 
หลักสูตรใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังราย- 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   

          1. หน้า 8-9 ขอ้ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 5. ปรับปรุงวิธีการวัดและการประเมินผล   ซึ่งข้อ 1  
ระบุว่า  “เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์/นักวิชาการ....”   ให้เพ่ิมหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีด้วย  

          2. หน้า 27 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้การทําโครงงานและการทํางานวิจัย   ไม่ตรงกับ 
Curriculum Mapping  หน้า 46 

          3. หน้า 32 ข้อ 2.2 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  ข้อ 1-10  ให้ปรับการเขยีนใหม่ทีแ่สดงให้เห็นถึง 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   เช่น  มีความรู้ด้าน....  อธิบาย...... สามารถ....   
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                     4. รายวิชา 
                        1) ตรวจสอบและแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถกูต้องตรงกัน เช่น  รายวิชา  
364-301, 364-302   

             2) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้ปรับช่ือรายวิชาทุกรายวิชา โดยตัดคําว่า “เลือก”  ออก   และปรบัช่ือ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  ยกเว้นรายวิชา 388-401 เลือกเฉพาะ  และรายวิชา 388-601 เลือกเสริมประสบ-
การณ์ 2  ใหค้งช่ือเดิม 
       5. แนบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไว้ในภาคผนวก ด้วย 
                    6. ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในหมวด 
วิชาเฉพาะ  แสดงรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกให้ชัดเจน 
                    7. การแก้ไขเน่ืองจากพิมพ์ผิด เช่น  คําที่พิมพ์ผิด  รูปแบบการพิมพ์   
                    8. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
              4.6  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ. 255..   
                     กองทะเบียนและประมวลผลเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  พ.ศ. 255..   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  

          มติที่ประชุม  เห็นชอบระเบียบดังกล่าว  และเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 
              4.7  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 255..    
                    กองทะเบียนและประมวลผลเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 255..  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
         มติทีป่ระชุม  เห็นชอบระเบียบดังกล่าว  และเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 
             4.8  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
          คณะต่าง ๆ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี 
                    1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554  คณะศลิปศาสตร ์
  

เดิม ใหม่ 
อาจารย์ทิศาชล  แซ่ฟุ้ง* 
อาจารย์บุญทิวา แซล่ิ่ม* 
อาจารย์อรณิช  แซ่จัน* 
อาจารย์เอกชัย  แสงจันทร์ทะนุ* 
Assoc.Prof.Hu  Wenhua 
 

คงเดิม 
อาจารย์บุญทิวา จันทรเจรญิ คงเดิม (เปลี่ยนช่ือสกุล) 
คงเดิม 
อาจารย์ Lin  Fu 
คงเดิม 

  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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          มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว  โดยกรณีของอาจารย์ Lin Fu  ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาน้ี  ให้ช้ีแจงโดยระบุเหตุผล 
ความจําเป็นของหลักสูตรที่ต้องใช้อาจารย์เจ้าของภาษาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งประสบการณ์การสอน
ในหลักสูตรน้ี เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

                    2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
(ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะเภสัชศาสตร์  
  

เดิม ใหม่ 

รศ.ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง 
รศ.นัฏฐา   แก้วนพรัตน์  
ผศ.ดร.เฉลิมเกยีรติ   สงคราม 
ดร.สุกัญญา   เดชอดิศัย 
ดร.กฤษณ์   สุขนันทร์ธะ 
  

คงเดิม  
ผศ.ดร.วิชาญ   เกตุจินดา  
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม   

 

หมายเหตุ   ลําดับท่ี 1-5  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 
               ลําดับท่ี 2, 4, 5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอตุสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
               พ.ศ. 2557 
 

           มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

                        3. การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
พ 

เดิม  ใหม่ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระยทุธ  หลีวิจิตร*                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  นาคกุล 
รศ.ไพโรจน์   คีรีรัตน์   
ดร.ฐานันดร์ศักดิ์   เทพญา*       
ดร.นันทพันธ์   นภัทรานันท์ 

   
คงเดิม 
อาจารย์ประกิต  หงส์หิรัญเรือง 
รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส 
รศ.กําพล  ประทีปชียกูร* 
ดร.กติตินันท์   มลิวรรณ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
อาจารย์ชลิตา   หิรัญสุข* 
รศ.ปัญญารักษ์   งามศรีตระกูล   
รศ.ดร.พฤทธิกร   สมิตไมตร*ี         
รศ.ดร.ชูเกยีรต ิ  คุปตานนท ์ 
อาจารย์ปรมินทร์   เณรานนท์ 

 
คงเดิม 
ดร.จีระภา   สุขแก้ว 
รศ.ไพโรจน์   คีรีรัตน์ 
ดร.ภาสกร   เวสสะโกศล* 
คงเดิม 

      * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

           มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกลา่ว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
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                  4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะแพทยศาสตร์ 
 

เดิม  ใหม่ 

อาจารย์พรนิตย์   วรรธนพิสิฐกุล* 
อาจารย์วีรนันท์   แย้มรัตนกุล* 
อาจารย์ศิริรัตน์   โต๊ะปรีชา*    
อาจารย์สายแกว้   เจือจันทร์*                               
อาจารย์ศิรวีร์   เชาวลิต* 
อาจารย์อัญชลี   ธนาดิเรก* 

คงเดิม 
อาจารย์ปรพร   ศรีวรรณวิทย์* 
อาจารย์เทอดขวัญ   ปลูกวงษ์ช่ืน* 
อาจารย์นภาภรณ์   ตั้งอดุลย์รัตน์ 
อาจารย์ทิพวรรณ   แก้วมณี 
ยกเลิก 

 

 * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

         มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

     4.9 การขอปรับปรุงกระบวนการคดัเลือกบุคคลเข้าศกึษา ระดับปรญิญาตรี โครงการรับตรงเข้าศกึษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
                    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   เสนอขอปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรนานาชาติ)  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม 
  

       มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกฯ ดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้      
ไปดําเนินการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
                        1. ข้อ 8. หลักฐานในการสมัคร   ขอให้คงผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
ไว้คงเดิม  และเพ่ิมทางเลือกอ่ืน  เช่น กรณีที่ไม่มผีลคะแนน GAT  ใหใ้ช้ข้อสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยวิทยาลัย
นานาชาติฯ    
       2. ปรับรายละเอียดในโครงการให้สอดคล้องกับข้อ 8.  
 

               4.10 การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
                       วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   เสนอขอเปดิรายวิชา 142-381 การผลิตรายการโทรทศัน์ 
ออนไลน์ (Online Television Series Production)  จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 
(เลือก) หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554   และเปิดให้บริการสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติอ่ืน ๆ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
 

           มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว โดยให้รับความเหน็ดังต่อไปน้ีไปพิจารณาดําเนินการ 
และเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                      1. ปรับจํานวนหน่วยกิต โดยลดช่ัวโมงทฤษฎีและเพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติ  เป็น  “3(1-4-4) หน่วยกิต” 
                        2. ปรับวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ Curriculum Mapping             
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