
              

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 50(2/2559) 
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 
 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และศษิย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์   สกุลรัตน ์
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์                                                     กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                    กรรมการ 
     ดร.อรทัย   เนียมสุวรรณ 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนคิการแพทย ์                                                  กรรมการ 
     ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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18. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์                                        กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
21. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
22. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
 นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
23. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
24. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
25. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
              
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรยีนการสอน กรรมการ       
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
7. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ   
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                   กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์       ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 
2. นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว          ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเพิ่มแผนการศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ    
3. อาจารย์อรอนงค์  สัตยารักษ์                              
4. อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล                ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
5. นางสาวแพรนาตยา  กาจกําแหง   
6. ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ                           ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
                                                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ แก้วอภิชัย ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
8. ดร.วนัฐฌพงษ์   คงแก้ว                         ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
                                                         อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  ตระการชัยศิริ      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
                                            การผลติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. .... 
10. ดร.ฐิติมา  รุจิราลัย                              ผู้ช้ีแจงเรือ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตร 
                                                         ปรับปรุง พ.ศ....     
11. ดร.จารุทรรศน์  พัฒนพันธ์ชัย                 ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย-ี 
                                                         สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  คมจักรพันธ์ุ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
13. นางวฎาการ  คมคาย                คณะพยาบาลศาสตร์  
14. นางรสิกร  หนูเกลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ 
15. นางสาวภุมริน  ทนหมัด                        คณะวิทยาศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
              ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้         
 
วาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานปรารภว่า การปรับปรุงหลักสตูรส่วนใหญ่เป็นการปรับตามรอบการปรับปรุงและปรับเนื้อหา
เพียงเล็กน้อย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาสามารถปรับใหท้ันสมยัได้ตลอดเวลา  จึงขอความร่วมมือรองคณบดี
ที่ดูแลด้านวิชาการกํากับดูแลการปรับปรุงหลักสูตร  โดยไม่จําเป็นต้องเปน็การปรับตามรอบแต่เป็นการปรับเพื่อพัฒนา  
ปรับใหท้ันสมยั  ปรับการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่  สอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวทิยาลยั และ สกอ.      
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องทราบทิศทาง/ความเป็นไปของโลกว่าเป็นไปในทิศทางใด  
ต้องสร้างกลยุทธ์ ผลักดัน รวมทั้งจัดให้มีระบบสนับสนุนในคณะ  นอกจากนี้ เมื่อมหาวทิยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกํากับแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปรับตัว ปรับการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกันมากขึ้น  การเปิดรายวิชาใหม ่
หลักสูตรใหม่ ต้องคิดอย่างเป็นระบบ   และในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยจะมหีน่วยศึกษาทั่วไป    ซึ่งจะพิจารณา
หมวดวิชาศกึษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนใหมท่ั้งหมดของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปอย่างแท้จริง  ดังนั้น ในระหว่างนี้จะชะลอการขอเปิดรายวิชาใหม่และรายวิชาศึกษาทั่วไปออกไปก่อน     
                               
              ทีป่ระชุมรับทราบ   
              
    วาระที ่2  การพิจารณารายงานการประชุมและรับทราบผลการพิจารณามตเิวียน    
               2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 48(7/2558)  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558   
 

                    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยหน้า 10 บรรทดัที่ 6 นับจากลา่ง ให้แก้ คําว่า “gird system” 
เป็น  “grid system” 
        
               2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม  
ครั้งที่ 49(1/2559) เมื่อวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2559) 
  
          ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              3.1 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558    และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
                  ที่ประชุมรับทราบ  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  ซึ่ง สกอ. แจ้งเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของ
สถาบนัอุดมศกึษา   การกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารบัเข้าใหม ่ 
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม    สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ฝ่ายวิชาการจะแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกัน-
คุณภาพเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์รับเข้าใหม่ต่อไป    และ 
ประธานขอให้รองคณบดีที่ดูแลด้านวิชาการสื่อสารกับคณบดีว่า  มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้รับอาจารย์ใหม่ทีส่ามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
                    

                 3.2 การแก้ไขชื่อรายวิชาเนื่องจากพิมพ์ผิด 
                   ฝ่ายเลขานุการ ขอถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม    
          
วาระที่ 4  นโยบายทางวิชาการ 
              4.1 ไม่มี 
          
วาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
             5.1 การปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 
                     คณะศลิปศาสตร์เสนอปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุม่วิชาพลศึกษา และวิชาเลือกเสรี  
ที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลานาน  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                   895-124  การพัฒนาการพูด   จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
  (Speech Improvement) 
  895-228 การอ่านภาษาไทย   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   (Reading in Thai)  
  895-230  การเขียนภาษาไทย   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   (Writing in Thai)  
  895-235 ภาษาไทยกับการแปล   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   (Thai Language and Translation) 
  895-241 ฟุตบอล      จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Soccer) 
  895-242 กรีฑา     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Track and Field)  
  895-243 บาสเกตบอล    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Basketball)  
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  895-244 วอลเลย์บอล      จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Volleyball) 
  895-245 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ   จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Takraw and SepakTakraw) 
  895-246 เทนนิส     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Tennis) 
  895-362  ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 2    จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
   (Survival Thai II) 
  895-363  การพูดภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ   จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
   (Spoken Thai for Foreigners) 
 
                      มติที่ประชุม  เหน็ชอบการปิดรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
          

            5.2 การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
       คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 322-175 คณิตศาสตร์ทั่วไป สําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (General Mathematics for Pharmacy Students) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เพือ่
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          

                    มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว   โดยมีความเห็นใหป้รับคําอธิบายรายวิชาและ
เค้าโครงรายวิชาให้ครอบคลมุและสอดคล้องกับช่ือรายวิชา ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                      อนึ่ง ขอใหค้ณะวทิยาศาสตร์พิจารณาปรบัคําอธิบายรายวิชาและการจดัการเรยีนการสอนของรายวิชา     
ที่เปิดสอนบริการหลักสูตรอื่น ให้ครอบคลุมช่ือรายวิชา สอดคล้องตามความต้องการของหลักสูตร 
 
               5.3 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถติิ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2554 
        คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศกึษารหัส 55-59  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
       1. เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม่วิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์(วิชาเลือก) 
สําหรับนักศึกษารหัส 55-56 คือ 

เดิม ปรับใหม ่
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ยกเว้น
รายวิชา 895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ยกเว้น
รายวิชา 
895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น      3(3-0-6) 
895-107 ประชากรศาสตร์                2(2-0-4) 
895-202 ประชากรศาสตร์                3(3-0-6) 
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        สําหรับนักศึกษารหัส 57-59 คือ 

เดิม ปรับใหมเ่ปน็ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์                   3(3-0-6) 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       3(3-0-6) 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4) 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต              3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วิชาเลือก 
เลือกรายวิชาอื่น ๆ ในกลุม่วิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
ยกเว้นรายวิชา  
895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น     3(3-0-6) 
895-107 ประชากรศาสตร์              2(2-0-4) 
895-202 ประชากรศาสตร์              3(3-0-6) 
 

 
        2. ปรับวิชาเลือกและวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับนักศึกษาแผนปกติ และ 

สหกิจศึกษา   รหัส 56-59 คอื 
เดิม ปรับปรุงใหม ่

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หนว่ยกติ 
2) กลุ่มวิชาบังคบัแผนปกติ 55 หน่วยกติ  
แผนสหกิจศึกษา 49 หนว่ยกติ 
โดยวิชา 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2                 3(3-0-6) 
346-432 การวเิคราะห์หลายตวัแปร         
            เชิงประยุกต์                         3(2-2-5)  
เป็นรายวิชาบงัคับของนกัศึกษาแผนปกติ  และเป็นวิชา
เลือกของนกัศึกษาแผนสหกิจศึกษา 
และ 
346-491 โครงงานทางสถิติ                   3(0-9-0) 
เปน็รายวิชาบงัคับของนกัศึกษาแผนปกติและ 
แผนสหกิจศึกษา 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หนว่ยกติ 
2) กลุ่มวิชาบังคบัแผนปกติ 55 หน่วยกติ  
แผนสหกิจศึกษา 49 หนว่ยกติ 
โดยวิชา 
346-491 โครงงานทางสถิติ                  3(0-9-0) 
346-432 การวเิคราะห์หลายตวัแปร   
            เชิงประยุกต์                         3(2-2-5) 
เป็นรายวิชาบงัคับของนกัศึกษาแผนปกติ และเป็นวิชาเลือก
ของนกัศึกษาแผนสหกิจศึกษา 
และ 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2                3(3-0-6) 
เป็นรายวิชาบงัคับของนกัศึกษาแผนปกติและ 
แผนสหกิจศึกษา 

              
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา
ต่อไป   
                     อนึ่ง  สําหรบัรายวิชาประชากรศาสตร์ ซึ่งเปิดสอน 2 รายวิชา และรายวิชาอื่นๆ ที่เปน็วิชาซ้ําซอ้นกนั  
ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาดําเนินการไม่ให้ซ้ําซ้อนกนั 
            
               5.4 การเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงหน่วยกิตในวงเล็บรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
           วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเสนอเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงหน่วยกิตในวงเล็บของรายวิชากิจกรรมเสริม-
หลักสูตร 1  จากเดิม  “1(0-0-3)” เป็น “1(0-1-2)” หน่วยกิต    เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวได้
จัดสรรเวลานักศึกษาเข้าพบและร่วมปฏิบัติการวางแผนในการทํากิจกรรมกับอาจารย์อยา่งต่อเนื่อง   เพื่อมหาวทิยาลยั 
พิจารณา และเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชากลางที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย  ฝา่ยวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
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วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาการกําหนดจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาดังกล่าว  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
           1. เปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงหน่วยกิตในวงเล็บ  จากเดิม “1(0-0-3)” เป็น “1(0-1-2)” หนว่ยกิต    
ตามข้อเสนอของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  หรือ 
                     2. กําหนดจํานวนชั่วโมงหน่วยกิตในวงเล็บ  เป็น “1(x-y-z)”  เพื่อใหยื้ดหยุ่นสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/วิทยาเขต  หรือ  
                     3. คงกําหนดจํานวนชั่วโมงหน่วยกิตในวงเล็บเช่นเดิม  คอื  “1(1-0-3)”   
 
                   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่า การปรับจํานวนหน่วยกิตกระทบกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนสอนของรายวิชาดังกล่าว จึงควรพิจารณาโดยรอบคอบ จึงเห็นควรให้คงจํานวนหน่วยกิตเช่นเดิม  
ไปก่อน  และเสนอแนะเกี่ยวกับการคิดภาระงานของอาจารย์ว่า ให้คิดเช่นเดียวกับภาระงานรายวิชาโครงงาน   
              
  5.5  การเพิ่มแผนการศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558    
   คณะแพทยศาสตร์เสนอเพิ่มแผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในหลักสูตรแพทย- 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  เพื่อคณะ- 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                    มติที่ประชุม  เห็นชอบการเพิ่มแผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพือ่ชาวชนบทในหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชาดังต่อไปนี้ให้สอดคล้องกัน  
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                      1. รายวิชา 389-411 เวชศาสตร์ชนบท 1 
           2. รายวิชา 389-422 สุขภาพและโรคของผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 2 
           3. รายวิชา 389-441 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 
           4. รายวิชา 389-443 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 
 
                 5.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....   
                      คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ..... โดยเริ่มใช้ 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน   แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาให้ถูกต้อง   รวมทั้งแก้ไขประเด็น
การพิมพ์ ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 
               5.7 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....   
                     คณะการแพทย์แผนไทยเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ..... โดยเริ่ม
ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปกีารศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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                   มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ ก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งกําหนด 9 คน  ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คือ  มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 2. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่ต้องระบุรายวิชา 193-131 ธรรมชาติบําบัด   
               3. ให้เพิ่มความหมายของจํานวนหน่วยกิต ในส่วนของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์  ให้ครอบคลุม
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติของวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย    
 4. การ Mapping รายวิชา 320-111 รายวิชา 320-112 รายวิชา 336-208  และรายวิชา 324-106  
ไม่เป็นไปตามที่ สกอ. กําหนด ซึ่ง สกอ. กําหนดให้แต่ละรายวิชา  ในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 
 5. หน้า  87-103  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องและสอดคล้องกันขอให้
แก้ไขใหถู้กต้องและสอดคล้องกัน  ดังนี้ 
                        1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
                 - รายวิชา 191-203 เวชกรรมไทย 1 
                 - รายวิชา 191-305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 
             2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหส้อดคลอ้งกัน 
     - รายวิชา 191-301 เวชกรรมไทย 3 
       - รายวิชา 191-302 เวชกรรมไทยและบูรณาการแผนปัจจุบัน 1 
       - รายวิชา 192-203 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
                               - รายวิชา 193-202 การนวดไทย 1 
  - รายวิชา 193-302 การผดุงครรภ์ไทย 2 
  - รายวิชา 193-492 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 
                          อนึ่ง   สําหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น   ใหร้ะบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน  โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 6. แก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน active learning   ของรายวิชา 336-208 
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  ใหถู้กต้อง (รวมแล้วเกิน 100 %) 
 
                5.8 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ....    
                    คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                    มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  1. หน้า 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 1 ลําดับที่ 4 และลําดับที่ 5 มีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาดังนี้   
          1) พิจารณาหาผู้ที่มีคณุสมบัติครบถว้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรือ  
          2) หากจะกําหนดให้บุคคลเดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้แสดงเอกสารหลักฐานผลงาน
ทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามท่ีเกณฑ์ฯ กําหนด  หรือ 
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                       3) หากมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะคงไว้ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มผีลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ขอให้แสดงเอกสารหลักฐานความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรืออื่น ๆ 
ประกอบการพิจารณา  
  2. หน้า 70 การ Mapping รายวิชา 895-208 การคิดและการใช้เหตุผล ขอให้กําหนดความ
รับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา  
  3. หน้า 77-79 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร ใหแ้ก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  4. หน้า 46 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน โดยเขียน
เป็นวลี คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ใหข้ึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้น          
ใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนือ้หานั้นให้คัน่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค   และการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)  ควรเว้นวรรคตอน
ให้ถูกต้อง คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติ ให้เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
  5. หน้า 114 แก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน active learning รายวิชา  
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทาํงาน ให้ถูกต้อง (รวมแล้วเกนิ 100 %) 
   6. แก้ไขประเดน็การพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 
               5.9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
                   คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบัญชบัีณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... โดยเริ่มใช้หลักสูตร 
ปรับปรุงใหมใ่นปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  1. หน้า 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาดังนี้   
        1) พิจารณาหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรือ  
        2) หากจะกําหนดให้บุคคลเดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้แสดงเอกสารหลักฐาน
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามท่ีเกณฑ์ฯ กําหนด  หรือ 
                         3) หากมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะคงไว้ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มผีลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ขอใหแ้สดงเอกสารหลักฐานความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือ
อ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา  
  2. หน้า 60 
        1) ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ไมส่อดคล้องกับการ mapping   
หน้า 71  
        2) ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (โครงงานหรืองานวิจัย) ไมส่อดคลอ้งกับการ mapping  หน้า 73 
  3. หน้า 69-72 การ Mapping รายวิชา 895-111 มนุษยกั์บสังคม 895-121 มนุษยแ์ละปรัชญา 
ขอให้กําหนดความรับผิดชอบครบทุกด้าน รายวิชา 895-131 มนุษย์กับอารยธรรม รายวิชา 464-382 เตรียมสหกิจ- 
ศึกษาขอให้กําหนดความรบัผดิชอบหลกัด้านทักษะทางปญัญา และรายวิชา 464-344 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  895-203 จิตวิทยาทั่วไป ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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  4. หน้า 75-78 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
  5. หน้า 48 และหน้า 52-55 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้อง
กัน โดยเขียนเป็นวลี คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให้ขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ ่
นอกนั้น ใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มเีนือ้หาเดียวกันหรือสัมพันธ์กันในกลุม่เนื้อหาเดยีวกันให้คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชา
โดยไม่ต้องมเีครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากไมใ่ช่ประโยค และการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ควรเว้นวรรค
ตอนให้ถูกต้อง คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติ ให้เขยีนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
                       อนึ่ง สําหรบัรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน  โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
  6. หน้า 137 ให้ตรวจสอบแก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน active learning 
รายวิชา 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหถู้กต้องตรงตามที่คณะศลิปศาสตร์กําหนด   
   7. แก้ไขประเดน็การพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 
             5.10  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                    มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 1. หน้าปกหลกัสูตร ไม่ต้องระบุ ปี พ.ศ........  ของหลักสูตร 

 2. หน้าสารบัญ แก้ไขการระบุเลขหน้าสารบัญให้ถูกต้อง 
 3. หน้า 1 และ 2 ยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตร 

   4. หน้า 3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 5  ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   5. หน้า 6 และ 15 วิชาแนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และวิชาแนะนํา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสรายวิชาซ้ํากัน ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 6. หน้า 7 ข้อ 13.2 แก้ไขจํานวนรายวิชาเป็น 4 รายวิชา 
   7. หน้า 8 การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตยังไม่ครอบคลุมตามที่มคอ. 1 กําหนด  คือยังขาดเรื่องของ
ทักษะการบริหารจัดการ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 8. หน้า 9 แผนพัฒนาปรับปรุง 
     1) ตารางช่องกลยุทธ์ (ช่องที่ 1) ข้อ 4. “ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพ” 
ขอให้พิจารณาว่าข้อนี้ควรระบุในช่องตัวบ่งชี้หรือไม่ 
     2) ตารางช่องกลยุทธ์ (ช่องที่ 2) ข้อ 2. “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ” 
ขอให้พิจารณาว่าข้อนี้ควรเป็นระบุในช่องตัวบ่งชี้หรือไม่ 
     3) ตารางช่องกลยุทธ์ (ช่องที่ 3) ข้อ 2. “แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้สอนจาก best practice 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ขอให้พิจารณาว่าข้อนี้ควรเป็นระบุในช่องตัวบ่งชี้หรือไม่ 
 9. หน้า 10 ตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ช่องที่ 1) ข้อความในข้อ 3 และ 4 ซ้ําซ้อนกนั 
 10. หน้า 13 ขอ้ 2.9 การจัดการเรียนการสอน แก้ไข เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
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 11. หน้า 17 แก้ไขการระบุจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 221-322 เป็น “1(0-3-0)” และรายวิชา  
221-411 ช่ือภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับช่ือภาษาอังกฤษ ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขใหถู้กต้อง 
 12. หน้า 18 แก้ไขจํานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกชีพ  จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต และ 
รายวิชา 221-403 ช่ือภาษาไทยไม่สอดคล้องกับช่ือภาษาอังกฤษ  ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 13. หน้า 19 รายวิชา 221-486 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมโยธา ควรสอนโดยคณะศิลปศาสตร ์
   14. หน้า 22-25  เนื่องจากหลักสูตรไม่จัดให้มีสหกิจศกึษา  จึงขอให้ระบุเรื่องการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) ให้ชัดเจน 

 15. หน้า 25 เปลี่ยนภาคการศึกษาที่ 3 เป็น ภาคฤดูร้อน  
 16. หน้า 27-52 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน การ
เขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ใหเ้ขียนเป็นวลี ขึน้ต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนือ้หานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบาย
รายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค(.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค และการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) 
ควรเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติ ให้เขยีนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
                        อนึ่ง กรณเีป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น  ให้ระบุคาํอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน   โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 

  17. หน้า 43-44 รายวิชา 221-493 , 221-494 , 221-495 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 1-3 ขอให้
ระบุคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 18. หน้า 44 รายวิชา 221-496 หัวข้อพิเศษวศิวกรรมโยธา 4 ขอให้ตัดข้อความ “รายวิชา 221-493  
ถึง 221-496 จะ” ออก และแก้ไขภาษาอังกฤษใหส้อดคลอ้งกันด้วย 
 19. หน้า 56 ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจํา ลําดับที่ 6 และแก้ไขให้ถูกต้อง 
 20. หน้า 63 หัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เนื้อหาและกลยุทธ์ที่ระบุในตาราง 
ยังไม่ใช่คุณลักษณะพิเศษ ควรระบุคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นของบัณฑิตที่หลักสูตรนีต้้องการผลิต 
 21. หน้า 65 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  ขอ้ 1) การประเมินผลการ
เรียนรู้จากการเรียนรายวิชา    และ  2) การประเมิลผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    ทั้ง 2  ข้อนี ้
จะประเมินผลอย่างไร ควรระบุไว้ด้วย 
 22. หน้า 65 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อ 1) ประเมินผลจากการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงานและโครงงาน และ 2) การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานเป็นกลุ่ม และความสม่ําเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้ง 2 ข้อนี้จะประเมินผลอย่างไร ควรระบุไว้ด้วย 
 23. หน้า 64,  66 และ 67 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขมาตรฐานผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะทางปัญญา ใหถู้กต้องตรงกัน 
 24. หน้า 68 ตาราง Curriculum Mapping ขาดรายวิชาพลศึกษา 
 25. หน้า 72-80 ตรวจสอบการกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สกอ. 
 26. หน้า 77 ขอให้ตรวจสอบข้อความในบรรทัดที่ 12 และระบุข้อความให้ครบประโยค 
 27. หน้า 82-85 หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 
2558  
 28. ภาคผนวก ค-3 ขอให้พิจารณาว่าจะระบุไว้หรือไม่ เนื่องจากเอกสารนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้
กําหนด แต่หากจะระบุไว้ขอให้ระบุเหตุผลในตารางช่องลักษณะ/เหตุ ให้เหมาะสมกวา่นี้ 
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   29. การปรับปรุงรหัสรายวิชาในครั้งนี้เป็นการปรับรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เลขรหัส 3 ตัว-
หน้า)  ซึ่งหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2549 ใช้รหัส 221 ฉบับปี พ.ศ. 2553 ใช้รหัส 220 ฉบับปรับปรุงใหม่ ใช้ 221 ทําให้
เกิดความซ้ําซ้อน คือรายวิชาชื่อเดียวกันแต่มี 2 รหัส ควรใช้รหัสใดรหัสหนึ่งเท่านั้น  
  30. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
  

           5.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
                 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... โดยเริ่มใช้หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                 มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 1. หน้าปกหลกัสูตร ไม่ต้องระบุ ปี พ.ศ.  ของหลักสูตร ให้ระบุเป็น “หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ...” 

 2. หน้าสารบัญ แก้ไขการระบุเลขหน้าสารบัญให้ถูกต้อง 
 3. หน้า 3 ยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตร และภาษาที่ใช้ตัดคําว่า “ไมน่้อยกว่าร้อยละ 20” ออก 

แก้ไขเป็น ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   4. หน้า 5 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรฯพ.ศ. 2558 คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  และผลงานของนายดํารง  เคล้าดี  
ควรเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม   
   5. หน้า 6 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 1 ของวิทยาเขตภูเก็ต ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
   6. หน้า 10 การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตยังไม่ครอบคลุมตามที่ มคอ. 1 กําหนด  คือยังไม่ระบุเรื่อง
ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกําหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน 
และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้ 

 7. หน้า 12 ขอให้ระบุกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษามีความรู้และทกัษะพื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างตํ่าไว้ด้วย 
 8. หน้า 14 ข้อ 2.9 การจัดการเรียนการสอน แก้ไข เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
   9. หน้า 19  หลักสูตรจัดให้มีวิชาโท แต่กําหนดไว้เพียง 12 หน่วยกิต ซึ่งตามเกณฑ์ฯ กําหนดวิชาโทไว้  
15 หน่วยกิต 
 10. หน้า 19 รายวิชา 240-201, 240-202, 240-203, 240-204 ช่ือรายวิชาภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกันและวิชาบังคับวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 11. หน้า 24-28  การจัดแผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
ควรระบุด้วยว่าเป็นวิชาเลือก หรือ บังคับเลอืก 
 12. หน้า 24-28 ขอให้มีแผนการศึกษาสําหรับสหกิจศึกษาด้วย 
 13. หน้า 28 การจัดแผนการศึกษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ วิชาบังคับเลือก จํานวน 
6 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก 5 รายวิชาที่กําหนดให้ ไม่ต้องระบุช่ือรายวิชาในแผนการศึกษา 
  14. หน้า 29 ความหมายของเลขรหัส ขอใหข้ยายความรหัสตัวที่ 5 ว่าประกอบด้วยกลุ่มวิชาใดบ้าง 
  15. หน้า 30 รายวิชา 240-002 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร 
 16. หน้า 30-59 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน การเขียน
คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให้เขียนเป็นวลี ขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  นอกนัน้ 
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ใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนือ้หาเดียวกัน ให้คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชา
โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค และการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)        
ควรเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติ ให้เขยีนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
      อนึ่ง กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 17. หน้า 61 ขอใหร้ะบุสถาบนัที่สําเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโท ของอาจารยล์ําดับที่ 5 ให้ถูกต้อง 
  18. หน้า 66 ระบุปี พ.ศ. ที่สาํเร็จการศึกษาของอาจารย์ลําดับที่ 32 ให้ถกูต้อง 
  19. หน้า 66 ขอให้เพิ่มเนื้อหารายละเอียด หัวข้อต่อไปนี้ 
               “4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
                 5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย” 
  20. หน้า 67-69 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะแต่ละด้าน ควรกําหนดเป็นข้อ ๆ  
   21. หน้า 72-78 การ Mapping รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่สกอ.กําหนด ซึ่งสกอ.
กําหนดให้แต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชา
ที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะ
ทางปัญญา 
  22. หน้า 72-80 การกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ซึ่งต้องมีรายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ครบ
ทั้ง 5 ด้าน อยา่งน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 
 23. หน้า 76-78 หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลักสูตร ใหแ้ก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2558  
  24. หน้า 151 ช่องการดําเนินการ ขอให้ระบกุารดําเนินการตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรณีแผนการศึกษาที่แยกนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม 
  25. หน้า 157 จํานวนร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ของรายวิชา 
240-214 เมื่อรวมกันแล้วเกนิ 100 % ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  26. หน้า 158 ขอให้ระบุจํานวนร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ของ
รายวิชา 240-361 ใหค้รบทกุช่อง 
   27. การปรับปรุงรายวิชาในครั้งนี้เป็นการปรับรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เลขรหัส 3 ตัว-
หน้า)  ซึ่งหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2549 ใช้รหัส 241 ฉบับปี พ.ศ. 2553 ใช้รหัส 242 ฉบับปรับปรุงใหม่ ใช้ 240 ทําให้
เกิดความซ้ําซ้อน คือรายวิชาชื่อเดียวกันแต่มี 3 รหัส ควรใช้รหัสใดรหัสหนึ่งเท่านั้น 
         อนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ชะลอการเปิดวิชาใหม่ที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น    
จึงขอให้ชะลอการเปิดรายวิชา 240-100 แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จํานวน  
3(2-2-5) หน่วยกิต เป็นวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไว้ก่อน 
 28. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 

            5.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
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 1. ปกหลักสูตรยังไม่ต้องระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสูตร 
 2. หน้าสารบัญ ขาดตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับ  
 3. หน้า 1 ยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. 2559 
 4. หน้า 1 ข้อ 4 ขอให้ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแก้ไขให้ถูกต้อง 
 5. หน้า 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใชแ้ก้ไขเป็น “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
 6. หน้า 9 แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุรายละเอียดในตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ให้มีความสอดคล้องกัน 
 7. หน้า 12 ตรวจสอบและแกไ้ขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และจํานวนหน่วยกิตของกลุ่ม
วิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้อง 
 8. หน้า 12 ตรวจสอบและแกไ้ขจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) และ (เลือก) ให้ถกูต้อง 
 9. หน้า 23 ตรวจสอบรายวิชาที่กําหนดในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ให้ถูกต้อง เช่น 215-391 
หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากกําหนดให้เรียนในชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 แล้ว 
 10. หน้า 27-48 การเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให้เขียนเป็นวลี ขึ้นต้นอักษรแรกของ
คําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนัน้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือ
สัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมือ่หมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค(.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค  และ
การเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ควรเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง คาํภาษาอังกฤษที่ยังไม่ม ี
ศัพท์บัญญัติ ให้เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
                      อนึ่ง สําหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน โดยมหาวิทยาลัย
จะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 11. หน้า 49 ตรวจสอบคุณวุฒิ และปีทีส่ําเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรลาํดับที่ 4  
ให้ถูกต้อง 
 12. หน้า 51 ระบุคุณวุฒิของอาจารย์ประจําลําดับที่ 12 ให้ครบถ้วน 
             13. หน้า 53 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ไมส่อดคล้องกับ Mapping 
หน้า 61 และมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา ควรต่างกันเนื่องจากจํานวนชั่วโมงฝึก จํานวน
หน่วยกิต และกิจกรรมการฝกึต่างกัน 
  14. การ Mapping รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่สกอ.กําหนด ซึ่งสกอ.กําหนดให้แต่
ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีก 
ร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 
 15. หน้า 53 มาตรฐานผลการเรียนรู้การทําโครงงาน ไม่สอดคล้องกับ Mapping หน้า 61 
 16. หน้า 53 ขอ้ 4.2 ช่วงเวลา แก้ไข “ภาคการศึกษาที่ 3”  เป็น“ภาคการศึกษาฤดูร้อน” 
                     17. หน้า 54 หัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ “ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” และ 
“ด้านบุคลิกภาพ”  คุณลักษณะที่ระบุในหวัข้อนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษ   ควรระบุถึงคุณลักษณะพิเศษ      
ที่โดดเด่นของบัณฑิตที่หลักสตูรนี้ต้องการผลิต 
 18. หน้า 59–65 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่
รายวิชาไม่ต้องแยกเป็น หมวดวิชาเฉพาะ กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 19. หน้า 59 Curriculum Mapping รายวิชา 221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ต้องกําหนดความ
รับผิดชอบหลักในช่องคุณธรรม จริยธรรม ด้วย 
 20. หน้า 61 รายวิชา 225-363 การฝึกงาน 225-462 โครงงานวิศวกรรมการอุตสาหการ 2 และ  
225-463 สหกจิศึกษา ควร mapping ให้ต่างกัน 
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 21. หน้า 62 ขอให้ทบทวน mapping วิชาดังต่อไปนี้  ซึ่งกําหนดความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา)      
ทุกข้อ ว่าสามารถวัดและประเมินผลได้หมดทุกข้อตามที่ mapping หรอืไม่  
       225-423 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
       225-433 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
       225-442 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 3 
 22. หน้า 62 รายวิชา 225-347 การวิเคราะห์และจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรม และ 225-451  
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ควรกําหนดความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญาด้วย 
 23. หน้า 67–69 หมาดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหแ้ก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปี 2558 
   24. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 

            5.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ             
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  1. ปกหลักสูตรยังไม่ต้องระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสูตร 
  2. หน้าสารบัญ ให้ระบุตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับรายวิชาที่รองรับด้วย  
  3. หน้า 1 ยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. 2559  
                       ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ แก้ไขเป็น “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
    4. หน้า 3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 3-5 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    5. หน้า 8 มาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมตามที่มคอ. 1 กําหนด คือ 
          - ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขอให้เพิ่มเรื่องภาวะความเป็นผู้นํา-ผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ 
          - ด้านความรู้  ขอให้เพิ่มเรื่องความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
           - ด้านทักษะทางปัญญา ขอให้เพิ่มเรื่องการมีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
          - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ขอให้เพิ่มเรื่องความสามารถสื่อสาร
กับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
  6. หน้า 9 แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้ระบุรายละเอียดในตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้  ให้มีความสอดคล้องกัน 
  7. หน้า 10 ขอ้ 1.1 แก้ไขภาคผนวก ก เป็น “ภาคผนวก ฉ” 
  8. หน้า 12 เพิ่มหัวข้อ 2.8 การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  
ที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
  9. หน้า 27-45 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน   โดยให้
เขียนเป็นวลี คาํอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  ขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  นอกนั้น 
ใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ    ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุม่เนื้อหาเดียวกัน   ให้คั่นด้วย 
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เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค(;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชา
โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค(.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยคและการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ควรเว้น 
วรรคตอนให้ถกูต้อง  คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญติั ให้เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
                      อนึ่ง กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 10. หน้า 51 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม ไมส่อดคลอ้งกับ Mapping หน้า 59 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาการฝกึงานและสหกจิศึกษา  ควรต่างกนั เนื่องจากจํานวนชั่วโมงฝกึ  จํานวนหน่วยกิต 
และกิจกรรมการฝึกต่างกัน 
 11. หน้า 51 มาตรฐานผลการเรียนรู้การทําโครงงาน ไม่สอดคล้องกบั Mapping หน้า 59 
 12. หน้า 52 หัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ “ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” และ  
“ด้านบุคลิกภาพ” มีความพิเศษอย่างไร 
 13. หน้า 57 Curriculum Mapping รายวิชา 221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ต้องกําหนดความ
รับผิดชอบหลักในช่องคุณธรรม จริยธรรม ด้วย 
 14. หน้า 59 รายวิชา 226-366 การฝึกงาน รายวิชา 226-462 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 และ
รายวิชา 226-463 สหกจิศึกษา  ควร mapping ให้ต่างกัน 
  15. หน้า 60 ขอให้ทบทวน mapping วิชาดังต่อไปนี้ เนื่องจากเป็นวิชาทฤษฎี 
       226-412 คัดสรรทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 1 
       226-422 คัดสรรทางด้านระบบงานและความปลอดภัย 1 
       226-423 คัดสรรทางด้านระบบคุณภาพ 1 
       226-465 คัดสรรทางด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมการผลติ 1 
 16. หน้า 64-66 หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปี 2558 
   17. การปรับปรุงรหัสรายวิชา ซึ่งเป็นการปรับรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ (เลขรหสั 3 ตัวหน้า)  โดย
หลักสตูรฉบับปี พ.ศ. 2549 ใช้รหัส 226 ฉบับปี พ.ศ. 2553 ใช้รหัส 229 ฉบับปรับปรงุใหม่ ใช ้226 ทําให้เกิดความ
ซ้ําซ้อน คือรายวิชาชื่อเดียวกันแต่มี 2 รหสั ควรใช้รหสัใดรหัสหนึ่งเท่านั้น 
 18. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 

             5.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ....     
       คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ......  โดย
เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                  มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
  1. แก้ไขปกหลักสูตร จาก หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...” 
  2. หน้าแรกยงัไม่ต้องระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตร แต่ให้ระบุเป็น “หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...” 
  3. หน้า 2 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรระบุปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่หลังจากใช้
หลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี แก้ไข “2560” เป็น “2562” 
     4. หน้า 11. การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตยังไม่ครอบคลุมตามที่ มคอ. 1 กําหนด ควรเพิ่มเรื่อง        
“มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความเป็นจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคําอธิบายหลักฐาน
เหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา” และ “มีความสามารถในการบริหารจัดการ” 
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                    5. หน้า 27-30 ในส่วนของแผนการศึกษา หน่วยกิตรวม แก้ไข “(x+y+z)” เป็น “(x-y-z)” 
                    6. หน้า 32-61 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกันขอให้แก้ไขให้
สอดคล้องกัน  อนึ่ง สําหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน โดยมหาวิทยาลัย
จะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
                     7. หน้า 77 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไมส่อดคล้องกับการ mapping   
หน้า 95  ฝึกงานมี 12 จุดดํา สหกิจศึกษาม ี19 จุดดํา และปรัชญาของการฝึกงานและสหกิจศึกษาต่างกัน (กิจกรรม
และจํานวนหน่วยกิตต่างกัน) มาตรฐานผลการเรียนรู้ควรต่างกัน 
  8. หน้า 78 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทําโครงงานทางเคมีไม่สอดคล้องกับ mapping หน้า 95 
ซึ่งมีจุดดํา 19 จุด และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ข้อ 5) สามารถทํางานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางเคมีได้ 
6) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ/โปรแกรม ในการทําโครงงานสาขาเคมีทั้ง 2 ขอ้ นี้ไม่มีในมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ (จาก 5 ด้าน) 
  9. หน้า 79 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรสอดคล้องกับลักษณะที่โดดเด่น ในหน้า 11 
สองบรรทัดสุดท้าย 
 10. หน้า 82 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 4) ประเมนิจากรายวิชาที่มีการใช้สถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ควรระบุวิธีการ
ประเมิน 
 11. หน้า 100-103 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร ให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปี 2558 
  12. การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือแต่
ละรายวิชาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย และต้องมี
รายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สอนแบบ active learning 
 13. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
 

              5.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....   

          คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                  มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 1. หน้า 2 แก้ไขภาคผนวก ค เป็น ภาคผนวก ง 
  2. หน้า 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 2 มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ.2558  คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  3. หน้า 10 การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตยังไม่ครอบคลุมตามที่ มคอ. 1 กําหนด เช่น การมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  ความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและทํางานเป็นหมู่คณะ เป็นต้น 
 4. หน้า 10 แผนพัฒนาหลักสตูร หัวข้อ ปรบัปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตารางกลยุทธ์ ข้อความในข้อ 3-4 ควรย้ายไประบุในช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ และ
ในช่องกลยุทธ์ให้ระบุว่าจะทําอะไรเพื่อให้ได้ 2 ตัวบ่งชี้นี้แทน 
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 5. หน้า 13 ข้อ 1.1 แก้ไขภาคผนวก ฉ เป็น ภาคผนวก ช 

 6. หน้า 15 เพิม่หัวข้อ 2.9 การจัดการเรียนการสอน 
 7. หน้า 21 และ 26 ขอให้ตรวจสอบว่าจะใช้คําว่า “โครงสร้างพื้นฐานของระบบ” หรอื 
“โครงสร้างและพื้นฐานของระบบ” 
 8. หน้า 29 แก้ไขหน่วยกิตรายวิชา 308-222 เป็น 1(0-2-1) 
 9. หน้า 31 แก้ไขคําว่า แบบที่ 1 ไม่สหกิจศกึษา เป็น “แบบที่ 1 ไม่ใช่สหกิจศึกษา”และแก้ไข
หน่วยกิต รายวิชา 308-421 เป็น 1(0-2-1) 
 10 .หน้า 32-33 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 308-497  เป็น  6(0-18-0)  และแก้ไขหน่วยกิต 
รายวิชา 308-421 เป็น 1(0-2-1) 
 11. หน้า 42-48 ผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้านยังไม่ได้บูรณาการผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
  12. หน้า 54, 58 การ Mapping รายวิชา 308-354 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย และ 308-482 
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลัก
ด้านทักษะทางปัญญา  
 13. หน้า 43 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ข้อ3)  แก้ไขคําว่า  “โครงการ”  เป็น 
“โครงงาน” 
 14. หน้า 64-68 หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
ปี 2558  
 15. หน้า76-122 การเขียนคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน โดย
เขียนเป็นวลี คาํอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให้ขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนัน้
ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ   ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน  ใหค้ั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชา
โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค และการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ควรเวน้
วรรคตอนให้ถกูต้อง คําภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีศัพท์บัญญติั ให้เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย 
                             อนึ่ง สาํหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ให้ระบคุําอธิบายรายวิชาเช่นเดิมไปก่อน  โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 16. หน้า 127 การเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของ ผศ.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ ควรเขียนให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 
  17. หน้า 128 ผศ.อิว  ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และไม่มีรายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 
 18. หน้า 130 ปรับรูปแบบการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของนายกษิด์ิกฤษณ์  ดําเกลี้ยง     
ในลําดับที่ 1 ให้ถูกต้อง และแก้ไขคําว่า “proceeding” เป็น  “proceedings” 
 19. หน้า 132 ปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของนายคมวิทย์  สุรชาติ        
ให้ถูกต้อง 
 20. หน้า 134 ปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของ ดร.จารุทรรศน์ พัฒน- 
พันธ์ชัย ให้ถูกต้อง 
 21. หน้า 165 แก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน active learning รายวิชา  
308-373  และรายวิชา 308-474 ให้ถูกต้อง (รวมแล้วเกนิ 100 %) 
  22. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  และตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของหลักสูตรด้วย 
             
วาระที่ 6  เรื่องเสนอที่ประชมุพิจารณาทักท้วง 
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    6.1  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            คณะต่าง ๆ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
                   1. คณะศิลปศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
1. ผศ.วันทนา  ไกรฤกษ*์ คงเดิม* 
2. อาจารย์อภิญญา  จงวัฒนไพบูลย์* ดร.สมฤดี   คงพุฒ* 
3. อาจารย์กรุณา   วงศ์ผาสกุโชติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนี  แวมูซอ 

4. ดร.จอมใจ  สุทธินนท*์ คงเดิม* 
5. อาจารย์ชุติมา  สว่างวารี คงเดิม 

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                    มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
             

                   2. คณะเภสัชศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังนี้ 
     1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี  ผดุงสมบัติ  อาจารย์กนกกาญจน์  ไชยกาล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช  แสงเจรญิ คงเดิม 
3. อาจารย์วรุณสุดา   ศรีภักดี      คงเดิม 
4. ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์* คงเดิม* 
5. ดร.ฐิติมา   ด้วงเงิน*  คงเดิม* 

หมายเหตุ ลําดับท่ี 1-5   เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม   
   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 * หมายถึง เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

      2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  จากเดิม 5 คน  คงเหลือ 3 คน  ดังนี้ 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง   - 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  เกตุจินดา*  คงเดิม* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม  - 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา   เดชอดิศัย*  คงเดิม* 
5. ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ*  คงเดิม* 

หมายเหตุ ลําดับท่ี 1-5    เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
    หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
                 * หมายถึง     เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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                    มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

                    3. คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
              1) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดประชุม นทิรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
1. อาจารย์ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธ์ิ * อาจารย์ณัฐกานต์  รัตนพันธ์ุ * 
2. อาจารย์อรทัย  พงศ์เชี่ยวบุญ * คงเดิม 
3. อาจารย์พัชราภรณ์  บุญเลื่อง อาจารย์ดวงธิดา  พัฒโน 
4. อาจารย์ธนิถา  แสงวิเชียร คงเดิม* 
5. อาจารย์ณัฐพล  เจรญิ อาจารย์พรณพรรษ  ศิรสิกุล 

        * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
 

                   2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

       *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
                  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

                   4. คณะนิติศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ดังนี้ 
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
1. อาจารย์สุพัทธ์รดา   เปล่งแสง คงเดิม 
2.อาจารย์มงคล  มาลยารม* คงเดิม* 
3.อาจารย์วศิน   สุวรรณรัตน*์ อาจารย์ชญานี   ศรีกระจ่าง* 
4.อาจารย์ภาณุศ์   อภิบาลเกียรติกุล คงเดิม 
5.อาจารย์ธีรวัฒน์   ขวัญใจ คงเดิม 

   * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                   มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศริิรัตน์* MR.TAREQ BIN HOSSAIN 
อาจารย์สุพิชชา  เอกอุรุ * คงเดิม * 
ดร.กุลกานต์  บุญญะยูวะ คงเดิม * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ คงเดิม 
DR.YOSHISUMI  HARADA คงเดิม 




