
              

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 48(7/2558) 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และศษิย์เก่าสัมพันธ์                                             กรรมการ 
    ดร.พนิดา สุขศรีเมือง (แทน) 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน กรรมการ       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
11.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
     รองศาสตราจารย์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์                                                     กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะนติิศาสตร์ กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
17. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
18. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
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19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์                                        กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
23. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
24. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
 นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
25. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
26. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
27. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
              
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                     กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์                                                  กรรมการ 
5.  รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ   
6.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.  ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
              
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี พรพิเนตพงศ์     ผู้ช้ีแจงเรือ่ง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย    โกรทินธาคม      พ.ศ. ....   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  โมกขกุล          ผู้ช้ีแจงเรือ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน                       
4. ดร.กลางใจ  แสงวิจิตร       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....                                                    
5. นางศุภญาลกัษณ ์ ศรีจนัทร์กุล  
6. อาจารย์โดมพัชร  บุญชู                            ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม 
7. อาจารย์ณัฐกานต์  รัตนพันธ์ุ                  นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....   
8. อาจารย์จิตรพล  อินทรศริิสวัสด์ิ               
9. อาจารย์ธเนศ  ปานรัตน ์                        ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ  
10. อาจารย์วิโรจน์  จินตโกศล                     วิทยาเขตหาดใหญ ่
11. อาจารย์อาทิตยา  นิตย์โชติ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
              ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และแจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   มีกรรมการโดย
ตําแหน่ง  และกรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเสนอชื่อโดยคณะ  จากนัน้ แนะนํากรรมการใหม ่2 ทา่น คือ ดร.ฐิติมา  
ด้วงเงิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา   รองคณบด-ี
ฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์    และแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่พรอ้มทั้งขอบคุณทีต่อบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
            - รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร์   ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศล้ําวาณชิ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ทรงคณุวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
               - รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์   ผู้ทรงคณุวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
               - รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
               - ดร.สิตา มสูิกรังษี  คณะศลิปศาสตร์  ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
            - ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ   ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ        
              
วาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 หน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
                ประธานแจ้งว่า  คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่  เป็นบอร์ดที่กํากับนโยบายทางวิชาการ
และแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพหลักสตูรของวิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้น  จึงต้องรู้และเข้าใจเกีย่วกับกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ  นโยบายของ สกอ. /มหาวิทยาลัย   มคอ.  ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป  การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  
การใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อร่วมคิด/ทําความเข้าใจร่วมกัน
ในการกําหนดนโยบายสําคัญของวิทยาเขตหาดใหญ่และนําสู่การปฏิบัติ   รวมทั้งขอความร่วมมือกรรมการเข้ารว่ม
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มากขึ้น 
              
                   ที่ประชุมรับทราบ   
              
   1.2 กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional 
Standards Framework : PSU–TPSF)   
                      ประธานแจ้งว่า  มหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU–TPSF)  และประกาศใช้เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม้ี
สมรรถนะด้านการจัดการเรยีนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตให้มคีวามเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  โดยจะเริม่ใช้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2559 (วันที ่1 ตุลาคม 2558) เป็นต้นไป ซึ่งกาํหนดเป็น  4 ระดับ ดังนี ้  ระดับ 1 ดรุณาจารย์   ระดับ 2 
วิชชาจารย์  ระดับ 3 สามัตถิยาจารย์  ระดับ 4 สิกขาจารย์  ซึ่งแต่ละระดับมีค่าตอบแทนให้ไม่เกิน 3 ปี และอาจารย์
ทุกคนสามารถขอเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับใดก็ได้   มหาวิทยาลยัจะจัดให้
มีการสญัจรไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อชี้แจงและทําความเขา้ใจเกี่ยวกับเรือ่งนี้  โดยวิทยาเขตแรก   คือ   วิทยาเขต
ปัตตานี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2558    วิทยาเขตตรัง  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558   วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2558  วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 24 ธันวาคม 2558  และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  
และจะมอบคูม่ือ  PSU–TPSF  ให้แก่คณะเพื่อมอบให้แก่อาจารย์ทุกคนด้วย จึงขอความร่วมมือผู้บริหารจากทุกคณะ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เข้าฟังการชี้แจงระบบ PSU-TPSF ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และมคีวามสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน  และจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
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ของอาจารย์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัย  อนึ่ง  การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์ในปีงบประมาณ 2562  จะบูรณาการกับการขอเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   
          

                    ที่ประชุมรับทราบ  
              

               1.3  การจัดประชุมวิชาการ  The 4th  PSU Education  Conference “Engaging Student to Future 
Ready Graduates”   
                      ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมวิชาการ The 4th  PSU Education  Conference “Engaging 
Student to Future Ready Graduates” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม  2558  ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ-
ราชสมบัติครบ  60 ปี  ซึ่งจะเน้นถึงการจัดการศึกษา เทคนคิการสอนรูปแบบต่าง ๆ   จึงขอความร่วมมือคณะดังนี้                  
   1. เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา นําเสนอบทคัดย่องานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษา
ในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการข้างต้น  โดยจะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน  
ซึ่งแต่ละวิทยาเขตดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แลว้    
                    2. มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา  นายกสภามหาวิทยาลัย   
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Education Influencing Future”  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เพื่อสะท้อนมุมมองของการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาและแนวทางการจัดการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น 
จึงขอให้ผู้บริหารทุกระดับต้ังแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อน  
ในทิศทางเดียวกัน 
              

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่ 47(6/2558)               
              เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558 
              

              ที่ประชุมเห็นชอบ  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
             และสืบเนื่องจากรายงานการประชุม  วาระที่  4.9  คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประธานแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   โดยมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง/ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนเสนอที่ประชุมคณะ- 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 
               กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี   สทุธรังษี   ประธานคณะทํางาน         
รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   และรองศาสตราจารย์ พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ   คณะทาํงาน    
               กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.กวินพัฒน์   สิรกิานติโสภณ  ประธานคณะทํางาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ   และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  คณะทํางาน 
               กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ประธานคณะทํางาน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา   และอาจารย์มงคล  มาลยารม  คณะทํางาน 
              

      ที่ประชุมรบัทราบ 
          

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              3.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
         ที่ประชมุรับทราบ   การแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ตามคําสั่งที่ 2483/2558  
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
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              3.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558    
                     ที่ประชุมรบัทราบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2558   ซึ่งหัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ได้สรุป
ประเด็นสําคัญในประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุม 4 ประเด็น คือ ประเด็นหลักสูตร ประเด็นอาจารย์ ประเด็นโครงสร้าง 
หลกัสูตร และประเด็นปรญิญาบัตรและใบแสดงผลการศกึษา โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
โดยประเด็นหลักสูตร เกณฑไ์ด้กําหนดหลักสูตรเป็น  2 กลุ่ม คือ  หลักสตูรปริญญาตรทีางวิชาการ  แบ่งเป็น 2 แบบ  
ได้แก่ หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  และหลักสูตรปรญิญาตรีแบบกา้วหน้าทางวิชาการ  และหลกัสูตรปรญิญาตรี
ทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ  แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ หลกัสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสตูร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ประเด็นอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําหลักสตูร  
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ผูส้อน อาจารย์พิเศษ  ซึ่งได้ให้ความหมายของอาจารยแ์ต่ละประเภทชัดเจนขึน้
และมีเพิม่เติมใหม่ คอื  อาจารย์ที่รับใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑท่ี์ สกอ.กําหนด 
ประเด็นโครงสร้างหลักสูตร  ได้กําหนดโดยปรับรายละเอยีดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   สําหรับประเด็น
ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับช่ือปริญญาและชื่อสาขาวิชาให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอ สกอ. รับทราบ  
                   จากนั้นที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นคําถาม เช่น  ควรมีตารางเปรียบเทียบเกณฑ์เดิมกับ
เกณฑ์ใหม่ การเปิดหลักสูตรต่อเนื่องสามารถเปิดได้กับหลักสูตรทุกประเภทหรือเฉพาะประเภท (เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 
ระบุว่าหลักสูตรประเภทวิชาชีพเปิดได้)  การปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดําเนินการต้องดําเนินการตามเกณฑใ์หม่
หรือยังคงใช้เกณฑ์เดิมได้   การตีความเกี่ยวกับจํานวน คุณวุฒิ และคณุสมบัติของอาจารย์ยังเข้าใจไม่ชัดเจน  การระบุ
ประเภทของหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรวิชาการหรือหลกัสูตรวิชาชีพ ต้องระบุหรือไม ่ และระบุอยา่งไร หลักสูตร 4 ปี 
กําหนดวิชาเอกจํานวน 30 หน่วยกิต กรณหีลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี  กําหนดจํานวนหน่วยกิตวิชาเอกจํานวน
เท่ากันหรือไม่ หรือกําหนดเท่าใด  ในปีการศึกษา 2558 การประเมินหลักสูตรจะประเมินตามเกณฑ์เดิมหรือประเมิน
ตามเกณฑใ์หม ่ เป็นต้น  ซึ่งประธานมอบใหฝ้่ายเลขานกุารรวบรวมประเด็นคําถาม/ขอ้เสนอแนะ และหากมีคําถาม
เพิ่มเติมให้แจ้งไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อรวบรวม และสอบถาม สกอ. ในการประชุมช้ีแจงเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 
ต่อไป 
          

       3.3  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต 
             ที่ประชุมรับทราบ  การเปลี่ยนรหสัรายวิชา 640-101 สขุภาวะกายและจิต (Healthy Body and 

Mind)  จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต   ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนรหสัรายวิชา จากรหัสรายวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ “640-101” เป็นรหสั
รายวิชากลาง “001-131”  และคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนให้กับนักศึกษาคณะต่าง ๆ     
โดยมีผู้สอนมาจากหลายคณะ  รวมทั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาดังกล่าวเช่นเดิม  ทั้งนี้  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
          

      3.4  การยกเลิกการเปิดสอนรายวิชา 190-404 ธรรมชาติบําบัด เป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
   ที่ประชุมรับทราบ การยกเลิกการเปิดสอนรายวิชา 190-404 ธรรมชาติบําบัด จํานวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต  ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป  ของคณะการแพทย์แผนไทย  เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนรายวิชาของ  
คณะฯ มาก จึงไม่สามารถจัดเวลาในการสอนรายวิชาดังกล่าวให้แก่คณะตา่ง ๆ ทั้งนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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วาระที่ 4  นโยบายทางวิชาการ 
             4.1 การพฒันานักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมนักศึกษา 
                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นําเสนอเรื่อง การพัฒนานักศกึษาให้ได้บัณฑิตทีพึ่งประสงค์ด้วย
กิจกรรมนักศกึษา  โดยได้เสนอประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และแผนกลยทุธ์ของ 
กองกิจการนักศึกษา  โดยแผนกลยุทธ์ มี 4 เป้าประสงค์  คือ  เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีทักษะชีวิต           
มีคุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี    เป้าประสงค์ที่ 2  นักศกึษามีความพร้อม 
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา   เป้าประสงค์ที่ 3 กองกิจการนักศึกษามีการบริหาร
จัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขต   เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี    
การจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป้าประสงค์ที่ 1 และเป้าประสงค์ที่ 2 เป็นการพัฒนานักศึกษา   
เป้าประสงค์ที่ 3  เป็นการพัฒนาระบบของกองกิจการนักศึกษา  และเปา้ประสงค์ที่ 4  เป็นการพัฒนาองค์กรของกอง
กิจการนักศึกษา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
          
                  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้วยกิจกรรมนักศึกษาแล้ว  และขอให้นําเสนอผลการดําเนินการในที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุม
เดือนมกราคม 2559 ต่อไป  โดยขอให้นําเสนอในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่น ว่ามีวิธีการดําเนินการอย่างไร  
ผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ  สามารถพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กําหนดได้หรือไม่  
อนึ่ง  การดําเนินการควรบูรณาการร่วมกับกองบริการการศึกษา 
          
วาระที่ 5  เรื่องสืบเนื่อง 
             5.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....   
                   คณะเศรษฐศาสตร์เสนอหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....  เพื่อสภาวิทยาเขต
หาดใหญ ่ พิจารณาในคราวประชุมครั้งที ่10(4/2558)  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  และที่ประชมุมมีติให้ปรับรายวิชา 
ในกลุม่วิชาแกน โดยให้บรรจรุายวิชา 875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  และรายวิชา 875-352 
เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  เป็นรายวิชาบังคับโดยไม่ให้กระทบจํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาแกน (65 หน่วยกิต) 
รวมทั้งให้แก้ไขประเด็นอื่น ๆ  และนําหลักสูตรที่แก้ไขแลว้เสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา
อีกครั้ง ซึ่งคณะเศรษฐศาสตรแ์จ้งว่าคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า ให้เพิ่มเนื้อหาทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในรายวิชา 875-314 
เศรษฐกิจไทย และเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น “เศรษฐกจิประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกจิพอเพียง” และ
คงรายวิชา 875-352  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ไว้ในกลุม่รายวิชาชีพเลอืกในสาขาเศรษฐศาสตร์เช่นเดิม  รวมทั้ง     
ได้แก้ไขประเด็นอื่นๆ แล้ว  ฝา่ยวิชาการจึงเสนอหลกัสูตรดังกล่าวเพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
          
                   มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลา่ว และเพื่อความสมบูรณข์องหลักสูตร ให้รับความเห็น
ดังต่อไปนี้ ไปดําเนินการก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                    1. ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่สอดคล้องกับ Curriculum 
Mapping  หน้า 128  ซึ่งมีครบทั้ง 5 ด้าน 
                    2. ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
         1) ไม่สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  หน้า 122    
                        2) ข้อ 2) สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเขียนรายงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม  ไม่มใีน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หน้า 117   
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                        3) ข้อ 6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  หน้า 117  ซึ่ง
กําหนดว่าเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
                   3. ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
กรณีเป็นศัพท์เฉพาะทีเ่ป็นคําภาษาอังกฤษให้เขียนเปน็ภาษาไทยตามทีร่าชบัณฑิตยสภากําหนด  กรณีไม่มีศพัท์เฉพาะ
ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด เช่น รายวิชา 875-103  รายวิชา 875-205   
รายวิชา 875-206 รายวิชา 875-208  รายวิชา 875-311  รายวิชา 875-313  รายวิชา 875-416 รายวิชา 875-417   
รายวิชา 875-421 รายวิชา 875-422 รายวิชา 875-424  รายวิชา 875-425 รายวิชา  875-426  รายวิชา 875-328  
รายวิชา 875-429 รายวิชา 875-430  รายวิชา 875-332  รายวิชา 875-437  รายวิชา 875-352 รายวิชา 875-262 
รายวิชา 875-263 รายวิชา 875-364  รายวิชา 875-367 รายวิชา  875-372  รายวิชา 875-373  รายวิชา 875-474  
รายวิชา 875-475  รายวิชา 875-476  รายวิชา 876-102  รายวิชา 875-103 
                         สําหรับรายวิชา 322-103  ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    รายวิชา 460-101  เปิดสอนโดย
คณะวิทยาการจัดการ   และรายวชิา 874-193  เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้ตรวจสอบ
และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยจะ 
แจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะนิติศาสตร์ เพื่อดําเนินการต่อไป    
                    4. ตรวจสอบการระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  และ Curriculum Mapping  ให้
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย  โดยขอให้ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
                   5. ภาคผนวก ง. แบบฟอรม์แสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สะทอ้น Active 
Learning ให้ตรวจสอบการระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและการจดัการเรียนการสอน    
ที่เน้น Active Learning ของทุกรายวิชาในหลกัสูตรให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยระบุการจัดการ
เรียนสอนโดยวิธีบรรยายไม่เกินร้อยละ 50 และระบุการจดัการเรียนรู้แบบ active learning  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                 
                       6. การแก้ไขเนื่องจากพิมพ์ผิด เช่น  คําที่พิมพ์ผิด  รหสัรายวิชา  ช่ือรายวิชา และอื่นๆ  

         7. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
              
               5.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....   
                      คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
       1. รายวิชา 473-401 วิจัยทางการเงิน จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                         1) ให้แก้ช่ือภาษาไทย  เป็น  “การวิจัยทางการเงิน”   
                          2) หากนักศึกษาต้องทาํวิจัยด้วย ให้ปรับจํานวนหน่วยกิตใหถู้กต้อง และระบใุนคําอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจน   
                 2. ตรวจสอบคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีเนื้อความสอดคล้องกนั  เช่น  รายวิชา 
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์   รายวิชา 473-100  สถติิธุรกิจสําหรับการเงิน   รายวิชา 473-200 การบริหารการเงิน   
รายวิชา 473-306 แบบจําลองทางการเงิน   รายวิชา 473-313 เศรษฐมิติเบ้ืองต้น   
                 3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรูด้้านบรหิารธุรกิจ จึงขอให้ 
ตรวจสอบและระบุให้สอดคลอ้งกับสาขาการเงิน 
                   4. ภาคผนวก ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อน Active  
Learning ให้ตรวจสอบการระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและการจัดการเรียนการสอน     
ที่เน้น Active Learning  ของทุกรายวิชาในหลกัสูตรให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยระบุการจัดการ
เรียนสอนโดยวิธีบรรยายไม่เกินร้อยละ 50 และระบุการจดัการเรียนรู้แบบ active learning  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                 
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                   5. การแก้ไขเนือ่งจากพมิพ์ผิด เช่น ช่ือรายวิชาที่พิมพ์ผิด  คําที่พิมพ์ผิด  จํานวนหน่วยกิต แผนการศึกษา     
การระบุรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น และอื่นๆ   

     6. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
              
     5.3  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการการจัดการประชุม  นิทรรศการ  และการท่องเที่ยว    
เพื่อเป็นรางวัล  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. ....   
                    คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม  นิทรรศการ  
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.......  โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรบัปรุงใหม่ในปกีารศึกษา 2559  
เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
              
        มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยใหร้ับความเห็นดังต่อไปนี้ ไปดําเนินการกอ่นเสนอสภาวทิยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาต่อไป 
                  1. ตรวจสอบการเขียนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่าต้องใส่เครื่องหมาย “,” หลังคํา
ว่า  “Meeting”  และ “Incentive” หรือไม่      
  2. คําอธิบายรายวิชา 
         1) รายวิชา 478-306 การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ  แก้คําอธิบายรายวิชา คําว่า “การ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์” เป็น “การสร้างมนุษยสัมพันธ์” 
                        2) ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  เช่น  
รายวิชา 478-308 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์    รายวิชา 478-309 โลจิสติกสส์ําหรับอุตสาหกรรมไมซ์    
รายวิชา 478-401 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและไมซ ์ รายวิชา 478-405 การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน 
                        3) รายวิชา 478-402 เตรียมสหกิจศึกษา   แก้คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   คาํว่า 
“coorperative”  เป็น  “cooperative”   
         4) รายวิชา 478-403 สหกิจศึกษา  แก้รหัสรายวิชาบังคับเรียนก่อน   จากเดิม “478-302”  
เป็น “478-402”       
                  3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ      
จึงขอให้ตรวจสอบและระบใุห้สอดคล้องกับสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
                   4. ภาคผนวก ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อน Active 
Learning   ใหต้รวจสอบการระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและการจัดการเรียนการสอน      
ที่เน้น Active Learning ของทุกรายวิชาในหลกัสูตรให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยระบุการจัดการ
เรียนสอนโดยวิธีบรรยายไม่เกินร้อยละ 50 และระบุการจดัการเรียนรู้แบบ active learning  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                 
                    5. การแกไ้ขเนือ่งจากพมิพ์ผิด เช่น คําที่พิมพ์ผิด ข้อมูลจาํนวนนักศกึษา ช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาบังคับ
เรียนก่อน การระบุรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น และอื่น ๆ  

      6. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
    
วาระที่ 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
             6.1 การเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ หลักสูตร พ.ศ. 2554  
         คณะวิทยาศาสตร์ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 55-59  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป จํานวน 2 รายวิชา   
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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        1. รายวิชา 473-198 การอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน (Reading Financial Statements for 
Investment) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
         2. รายวิชา 895-219 การพัฒนาองค์การวิสาหกิจชุมชนสู่ความย่ังยืน (Organization Development 
of Community Enterprise for Sustainability) จํานวน 3(3-0-6) หนว่ยกิต     
              
                      มติที่ประชุม  เหน็ชอบการเพิ่มรายวิชาดังกล่าว และใหเ้สนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  
           6.2  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
         คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จํานวน 2 รายวิชา  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ ่พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                      1. รายวิชา 322-173 คณติศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
     2. รายวิชา 322-174 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
              
                   มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
       รายวิชา 322-173 คณติศาสตร์ทั่วไป 1  
                    1. หน้าแรกไมไ่ด้ระบุช่ือรายวิชา(ภาษาอังกฤษ)  คําอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ให้ขึน้ต้นอักษร 
แรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ ่ และจบประโยคโดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย “;” 
                    2. หน้า 3 เค้าโครงรายวิชา  แก้คําว่า “กฏลูกโซ่”  เป็น  “กฎลูกโซ่” 
 3. หน้า 2 ข้อ 9. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาการระบุการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                   4. หน้า 3 ข้อ 10.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาตามหน่วยกิตของภาคทฤษฎี  ให้ระบุ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยกิตภาคทฤษฎี    ซึ่งกําหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีบรรยาย   ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 และใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และปรับข้อ 10.3 
วิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชา รวมท้ังการระบุในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ใหส้อดคล้องกัน 
                     รายวิชา 322-174 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2   
                     1. คําอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ)  ให้ขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ ่ 
  2. หน้า 2 ข้อ 9. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ให้พิจารณาการระบุการใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                     3. หน้า 3 ข้อ 10.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาตามหน่วยกิตของภาคทฤษฎี  ให้ระบุ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยกิตภาคทฤษฎี   ซึ่งกําหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีบรรยาย  ไม่เกิน
ร้อยละ 50 และใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และปรับข้อ 10.3 
วิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชา รวมทั้งการระบุในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกัน 
             
      6.3  การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา 212-442 ฟัซซี่โลจิกเบื้องต้น (Introduction to Fuzzy 
Logic) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ต้ังแต่ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2558 เปน็ต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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                   มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
        1. หน้า 2 ข้อ 9. การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ให้พิจารณาการระบุการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
           2. แบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลฯ   ให้ระบุการจัดการเรียน
สอนโดยวิธีบรรยายไม่เกินร้อยละ 50 และระบุการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
              

     6.4  การปรับปรุงรายวิชาอาเซียนศึกษา  
            ศนูย์สง่เสรมิและพฒันาการเรียนรู้เสนอปรับปรุงรายวิชา 001-101 อาเซียนศกึษา (ASEAN Studies) 
จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก) สาํหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                     1. ปรับจํานวนหน่วยกิต  จากเดิม  “3(2-2-5) หน่วยกิต”   เป็น  “3(3-0-6) หน่วยกิต”  
                     2. ปรับเค้าโครงรายวิชา   
              

                    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การปรับจํานวนหน่วยกิตกระทบกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนสอนของรายวิชาดังกล่าว จึงให้พิจารณาโดยรอบคอบ  และให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระ
การประชุมในครั้งนี้ 
              
     6.5  การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
                    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเอก (เลือก) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตรนานาชาติ)  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
เป็นต้นไป จํานวน 4 รายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1. รายวิชา 142-382 การออกแบบเว็บแบบตอบสนองสมัยใหม ่(Modern Responsive Web 
Design) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
  2. รายวิชา 142-383 การจัดการเว็บสําหรับโปรแกรมค้นหา (Search Engine Optimization) 
จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  
  3. รายวิชา 142-384 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Game Development on Mobile 
Devices) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
        4. รายวิชา 142-385 การออกแบบโมชันกราฟิก (Motion Graphic Design) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
              

                   มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                     รายวิชา 142-382 การออกแบบเว็บแบบตอบสนองสมัยใหม ่
        1. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีเครื่องหมาย “;” ท้ายคําว่า “grid system” 
        2. ข้อ 8. ให้เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน  
                     รายวิชา 142-385 การออกแบบโมชันกราฟิก 
        1. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีเครื่องหมาย “;” ท้ายคําว่า “visual effect 
animation” 
        2. ข้อ 8. ให้เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน  
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                    อนึ่ง  ขอให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมิเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมมือกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการจัดการเรียนการสอนและใชท้รัพยากรร่วมกัน  
เนื่องจากทั้งสองหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

              
วาระที่ 7  เรื่องเสนอที่ประชมุพิจารณาทักท้วง 
    7.1  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            คณะต่าง ๆ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
           1. คณะศิลปศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดังนี้  
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม ่
 อาจารยท์ิศาชล  แซ่ฟุ้ง* คงเดิม* 
 อาจารย์บญุทิวา จันทรเจรญิ* คงเดิม* 
 อาจารยอ์รณิช  แซ่จัน* อาจารย์คมสัน  สโรชวิกสิต* 
 อาจารย์ Lin  Fu คงเดิม 
 Assoc.Prof.Hu  Wenhua คงเดิม  

 

      * อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
              
                  มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              
           2. คณะเภสัชศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 
              

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี  ผดุงสมบัติ  คงเดิม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  แสงเจริญ  คงเดิม  
 รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  พิชญากร อาจารยว์รุณสุดา   ศรีภักดี  
 อาจารย์ภาณพุงศ์  พุทธรักษ ์ คงเดิม  
 อาจารยฐ์ิติมา  ด้วงเงิน คงเดิม   

   หมายเหตุ  ลําดับท่ี 1-5    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจําหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
                                     การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 

      ลําดับท่ี 1-5    อาจารย์ประจาํหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557 
      ลําดับท่ี 1,2,4  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม  หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.   
                         2557 

              

                 มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
              

        3. คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวชิาเคมี  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2554  ดังนี้ 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม ่
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ผศ.สุรพล  ศรีแก้ว * 

  
ผศ.ดร.สุทธิดา  รักกะเปา *      

ผศ.ดร.ชยัชัย  พุทซ้อน * คงเดิม* 
ดร.สุรีรัตน์  หอมหวน คงเดิม* 
รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ดร.พฤฒิ  กาฬสุวรรณ * 
ดร.กฤษดา  รวริัศวัฒนา คงเดิม * 
สาขาวิชาเคม ี
รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพ์รหมมา * 

  
คงเดิม      

ผศ.ดร.ประวิทย ์ สุดแก้ว ผศ.ดร.อาภรณ์  นุ่มน่วม* 
ผศ.ดร.สุดา  จักรทอง ผศ.ยุพา  วัฒนกาญจนา* 
ดร.ฐิติมา  รจุิราลัย * คงเดิม * 
ดร.มรกต  แก้วเพชร * คงเดิม * 

 

     * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
                   มติที่ประชุม  เหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
   

                      4. คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ดังนี ้
   

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม ่
   

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
อาจารยอ์ารีย์  ธีรภาพเสร ี* 

   

 
คงเดิม *     

ดร.อนันท์  ชกสุริวงศ ์ ผศ.ดํารงค์  เคลา้ดี 
อาจารยธ์ัชชัย  เอ้งฉ้วน คงเดิม 
ผศ.ดร.วชรินทร ์ แก้วอภิชัย * คงเดิม * 
ดร.ปญัญยศ  ไชยกาฬ * คงเดิม * 
   

สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 
รศ.ดร.จันทิมา  ชั่งศิริพร * 

   

 
คงเดิม *     

ดร.สุธรรม  สุขมณี * คงเดิม * 
รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล * รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร * 
ผศ.ดร.พรศิริ  แก้วประดษิฐ์ * รศ.ดร.ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ * 
ผศ.ดร.สุรัสวดี  กังสนันท์ * คงเดิม * 
สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร ่
รศ.ดร.เลก็  ศรคีง * 

    
ดร.พงศ์พัฒน์  สนมะมิโน *     

รศ.ดร.กัลยาณี  คุปตานนท์ * ดร.หทัยชนก  วฒันศักดิ์ * 
รศ.ดร.ดนพุล  ตันนโยภาส * อาจารยว์ิฆเนศว์  ดําคง * 
รศ.ดร.พษิณุ  บญุนวล * อาจารยพ์งศ์ศิร ิ จุลพงศ์ * 
ผศ.ดร.มนญู  มาศนิยม * คงเดิม * 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม 
สาขาวิชาวศิวกรรมวัสดุ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล * 

คงเดิม *     

รศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ์ * ดร.มทันา  ฆังคะมโณ * 
ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก * อาจารย์ชนินทร ์ ดํารัสการ * 
ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บรุ ี* คงเดิม * 
ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร * รศ.ดร.กัลยาณี  คุปตานนท์ * 

   

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม 
สาขาวิชาวศิวกรรมเมคาทรอนิกส ์
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารย์ชลิตา  หิรัญสุข 

 
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
คงเดิม 

อาจารย์ภาสกร  เวสสะโกศล รศ.ไพโรจน์  คีรรีัตน ์
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ปรมินทร์  เณรานนท ์

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
คงเดิม 

อาจารยจ์ีระภา  สุขแก้ว คงเดิม 
รศ.ไพโรจน์  คีรรีัตน ์ คงเดิม 
อาจารย์ชลิตา  หิรัญสุข คงเดิม 
อาจารย์ภาสกร  เวสสะโกศล รศ.เจริญยทุธ  เดชวายุกุล 

              
                    มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 
     8.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2559 
           ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจําปี 2559 
ซึ่งกําหนดประชุมสองเดือน/ครั้ง  ในวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 215  สํานักงาน 
อธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการประชุมระบบ E-meeting รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
โดยในปี 2559 ได้กําหนดการประชุมดังนี้ 
  ครั้งที่ 49(1/2559) วันพุธที่  13 มกราคม  2559 

ครั้งที่ 50(2/2559) วันพุธที่   9 มีนาคม  2559 
ครั้งที่ 51(3/2559) วันพุธที่  11 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 52(4/2559) วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที่ 53(5/2559) วันพุธที่  14 กันยายน 2559 
ครั้งที่ 54(6/2559) วันพุธที่   9 พฤศจิกายน 2559 

 
 






