
             

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 52(4/2559) 

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์   สกุลรัตน ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวชิาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์  (แทน) 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
     นางสาวภชิสา  เกตุอําพรชัย  (แทน) 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                    กรรมการ 
     ดร.อรทัย   เนียมสุวรรณ 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนคิการแพทย ์                                                  กรรมการ 
     ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
17. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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18. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
19. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
 นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                     กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนีินาฏ  บุญช่วย 
21. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรยีนการสอน กรรมการ       
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
5.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์                                                      กรรมการ 
8. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  คณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ   
9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                    กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
11. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
13. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
              
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา   ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
                                                          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุดา  บ่มไล ่        ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
                                                          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
3. ดร.ชวนพิศ  ขาวคง                                ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
                                                          พอลิเมอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  เที่ยงจรรยา         ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
                                                          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....             
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม  อํ่าสกุล     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
                                                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....            
6. อาจารย์เชาวนี  ศรีวิศาล                           ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ- 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา  ธาดาเดช            คอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.....             
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ   ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  
                                                             วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....  
9. ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชย์กิจ                       ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์   วิศวกรรมชีวการแพทย์  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....  
11. ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ                             ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                              วิศวกรรมเครื่องกล  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ทางรัตนสุวรรณ     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                 วิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
13. ดร.วัสสา   คงนคร                                ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....     
14. อาจารย์วิฆเนศว์   ดําคง                     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                    วิศวกรรมเหมอืงแร่ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  หลักสตูร 
                                                           ปรับปรุง พ.ศ....   
15. ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์  ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
    วิศวกรรมเมคาทรานิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....     
16. นางสาวราตรี  ถานะสุวรรณ        งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.35 น. 
              ประธานกล่าวเปิดการประชุม    และแนะนํากรรมการใหม่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์   จากน้ัน ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม
ดังน้ี         
 

วาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
    1.1 อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้รับทราบ 
เรื่อง การกําหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังน้ี   
        ภาษาไทย   ซื่อสัตย์มีวินัย  ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
        ภาษาอังกฤษ  Integrity Wisdom Social engagement 
        คําย่อ (ภาษาอังกฤษ) I-WiSe 
                     นอกจากน้ี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นระยะ 
เวลา 2 ปี และหลังจากน้ันใหม้ีการทบทวนอัตลักษณ์ดังกล่าวอีกครั้งหน่ึง รวมทั้งเสนอแนะมหาวิทยาลัยว่า ควรพิจารณา
แนวทางในการขับเคลื่อนและปลูกฝังอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้นําไปสู่การปฏิบัติ   
                    ดังน้ัน  เพ่ือให้เกิดการดําเนินการปลูกฝังอัตลักษณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือ
ให้ผูบ้ริหารทุกวิทยาเขต คณะ/หน่วยงานท่ีจดัการเรยีนการสอนดําเนินการขับเคล่ือนโดยกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
อย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยถือแนวปฏิบัติ ดังน้ี  
       1. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในสถานท่ีต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทราบ
ถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้อยู่ในจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร์ 
                     2. ปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองในโอกาสต่างๆ  เช่น วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมวันไหว้ครู และอ่ืนๆ ทั้งที่จัดโดย
วิทยาเขต คณะ ภาควิชา 



 4
 
  3. บูรณาการอัตลักษณ์บางคุณลักษณะเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยให้กําหนดเป้าหมาย 
และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน 
  4. บูรณาการการสร้างให้เกิดอัตลักษณ์บางคุณลักษณะ เช่น  ความซื่อสัตย์มี วินัย และ 
จิตสาธารณะเข้ากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
  ซึ่งในการดําเนินการ  คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนสามารถกําหนดอัตลักษณ์ย่อยที่อยู่
ภายใต้กรอบอัตลักษณ์ใหญ่ให้เป็นอัตลักษณ์นักศึกษาเฉพาะของคณะ/หน่วยงานได้  รวมทั้งให้ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินการและส่งแผนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือเป็นข้อมูล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป  
 

           ที่ประชุมรับทราบ 
 

      1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
                     ประธานแจ้งว่า สกอ. จัดทําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา มีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับ
การศึกษา   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศกึษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ี
ความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวช้ีวัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุมดังน้ี  
            ข้อ 1. ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษาในทุกหลกัสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) 
                      ข้อ 2. ใหส้ถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย  โดยมี 
ตัวช้ีวัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
            ข้อ 3. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ    
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนด 
             ข้อ 4. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  กระบวนการ สื่อ  และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
            ข้อ 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสตินักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตาม
แบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนํามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน  เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน  และสถาบัน 
อุดมศึกษาอาจพิจารณานําผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทําเป็น
ประกาศนียบัตร โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
 

               ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคล้องตามนโยบายของ สกอ.
ข้างต้นแล้ว โดยได้ดําเนินการดังน้ี 
                         ข้อ 1. กําหนดนโยบายและเป้าหมาย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานได้ในระดับดี   ซึ่งระดับดีหมายถึง   นักศึกษาสามารถอ่านและฟัง
ภาษาอังกฤษเข้าใจและสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 
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                      ข้อ 2. จัดทําแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา   โดยได้รับความเห็นชอบจาก   
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  364(2/2558)  เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2558   ซึ่งแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ  เช่น  
              - กําหนดให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (เดิมกําหนดไว้ร้อยละ 20  ต่อมา
กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา)  
              - จัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง คือ โปรแกรม Tell Me More  โดย
จัดสรร license ให้แก่คณะ  นักศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะได้รบั license 
                                - กําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขัน้ตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ข้อ 3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยให้คณะที่จดัการเรียนการ
สอนดําเนินการ  
    ข้อ 4. การดําเนินการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตร  กระบวนการ  สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อม  โดยจัด
กิจกรรมหลากหลาย  เช่น  
              - อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรบันักศึกษา  ในปี 2559 กําหนดจดั 12 หลักสูตร   
              - จัดโครงการชมภาพยนตร์และแขง่ขันตอบคําถามชิงรางวัลจากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
             - กิจกรรมต่างๆ ทีค่ณะ/วิทยาเขตจัด 
              - จัด English Camp  ฯลฯ 
     ข้อ 5. จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาทีส่ถาบนัสรา้งขึน้  
                                - มหาวิทยาลัยมกีารทดสอบ PSU-Test ใหแ้ก่นักศึกษาช้ันปีที่ 3 โดยเริ่มจัดทดสอบครั้งแรก
สําหรับนักศกึษาปีที่ 3 รหัส 51 ปีการศึกษา 2554  ปัจจุบันทดสอบสําหรับนักศึกษาปีที่ 3 รหัส 56 ปีการศึกษา 2558  
แล้วเมื่อวันที ่20-21 กุมภาพันธ์ 2559  โดยข้อสอบที่มหาวิทยาลัยใช้มีจํานวน 9 ชุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น  
Listening  20 คะแนน   Vocabulary  15 คะแนน   Structure and Usage  35 คะแนน   Reading  30 คะแนน   
มีระดับคะแนน 7 ระดับ  ระดับที่ผ่านคือ ระดับ 4 ขึ้นไป (50 คะแนนขึน้ไป)   
           นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เทียบผลการทดสอบ PSU-Test กับผลการทดสอบต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการเทียบ ดังน้ี 
 

ระดับ PSU-Test TOEIC TMM Plac. TOEFL IELTS 
คะแนนที่ได้ 50 392 5.4 450 6 

 

                               อน่ึง มหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว  แต่จะปรับคะแนนให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
  วาระที ่2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน    
               2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ครั้งที่ 50(2/2559)  
เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2559   
 

                    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่แก้ไข  
        

               2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม  
ครั้งที่ 51(3/2559) เมื่อวันที ่19 เมษายน 2559 
  

                    ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                 3.1 การแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากพิมพ์ผิด 
                   ที่ประชุมรับทราบ   การแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์  เน่ืองจากพิมพ์ผิด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
                   เดิม       รายวิชา 893-349  ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   
                                                      (Chinese for Secretarial Work)   
                  แก้เป็น   รายวิชา 893-349 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                                                      (Chinese for Secretary) 
                    

            3.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
          ที่ประชุมรับทราบ  การแจ้งเปิดรายวิชา 460-486 หวัข้อพิเศษทางการจัดการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน:  
โลจิสติกส์อุตสาหกรรมยุคใหม่ (Special Topics in Logistics and Supply Chain Management: Modernization of 
Industrial Logistics) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก) หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2553   คณะวิทยาการจัดการ   ในภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 
2559  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระที่ 4  นโยบายทางวิชาการ 
              4.1 ไม่มี 
          

วาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
             5.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.) 
                   คณะวิทยาการจัดการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.)  ในประเด็นการเพ่ิม
ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน และเพ่ิมแผนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว     โดยให้จัดทําเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงทีม่ี
หัวข้อและรายละเอียดการจัดทําหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาตามที ่สกอ. กําหนด  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
          

                    มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.) และให้เสนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 
            5.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.......   
       คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.......  
ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และเริม่ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          
                    มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว    โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ  ก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
      1. ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกให้เป็นวิชาที่ทันสมัย   โดยอาจยุบรวมเป็น
รายวิชาบูรณาการ  และพิจารณาการสร้างหลักสูตรที่บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนให้มากขึน้ 
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      2. ในการจัดการเรียนการสอนแผนสหกิจศึกษา ให้เพ่ิมเป็นร้อยละ 10  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้งาน
ทําตรงสาขาของนักศึกษามากขึ้น 
                    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                            1) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.ชัชชัย  พุทซ้อน    ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
                          2) ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผศ.ดร.สุทธิดา  รักกะเปา ว่าซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หรือไม่ 
      4. หน้า 133 ข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  ให้กําหนดตาม มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
       5. Mapping รายวิชา 890-231 การสือ่สารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ
รายวิชา 895-203 จิตวิทยาทั่วไป  ขอให้ระบุความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วย  
        6. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning ระบุใหค้รบทุกรายวิชา
ในหลักสูตร 
            
               5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
                   คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ..... ซึ่งปรับปรุงมาจากหลกัสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้หลกัสูตรปรับปรุงใหมใ่นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
            
                5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ......   
                      คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ......  ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554   และเริ่มใช้หลักสตูรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
การประชุม   
          

                     มติที่ประชุม  เหน็ชอบหลักสูตรดังกลา่ว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ี ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
          1. ขอให้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติการเข้าด้วยกัน   โดยเน้นปฏิบัตินํา
ทฤษฎีตาม  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีฝ่ึกทกัษะการทํางานกลุม่ เพ่ือให้นักศกึษาได้บูรณาการความคิด และการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน    
                          2. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7 หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 1) นักศึกษารอ้ยละ 100 
สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสตูรกําหนด  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่ระบุ  และต้องกําหนดไว้
ในข้อ 7.ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                        3. แก้คําว่า “มหาลัย”  เป็น  “มหาวิทยาลัย”  
 

      5.5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......  
                       คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ...... ซึ่งปรบัปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหมใ่นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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                     มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวโดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
           1. ในอนาคต ขอให้ปรบัหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรเชิงประยุกต์ และใช้ช่ือหลกัสูตรให้น่าสนใจ/ดึงดูด 
           2. หน้า 36  ขอ้ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทําโครงงานหรือวิจัย   ควรให้สอดคล้องกับ 
mapping รายวิชา 341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 และรายวิชา 341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2  
           3. หน้า 53 mapping วิชาการฝึกงาน (1 หน่วยกิต) มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ความรับผิดชอบ
หลัก มากกว่ารายวิชา 341-472 สหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)   
                      4. หน้า 62 ข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  ให้กําหนดตาม มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
           5. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                          1) ปกหลักสูตร และหน้า 1 ยังไม่ต้องระบุปี พ.ศ. 2560 
               2) หน้า 28 แผนการศึกษา คําว่า “วิชาบังคับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)” 
แก้ไขเป็น “วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(x-y-z)” และคําว่า “วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษย-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์”  แก้เป็น  “วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
               3) หน้า 29 แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 คําว่า “วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” แก้เป็น “วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
            
                 5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......      
                     คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.......   ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2554   และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
            

                     มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
            
                 5.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......    
                      คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ......  ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสตูรฉบับปี พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
            
                      มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              1. จาํนวนหน่วยกิตค่อนข้างมาก คือ 141 หน่วยกิต   จึงขอให้ปรบัลดจํานวนหน่วยกิต โดยบูรณาการ
รายวิชา และเน้นการพัฒนาทักษะให้มากขึน้ 
            2. เน่ืองจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต  ให้เลือกอย่างหลากหลาย ทําให้ไมม่ีจุดเน้น
เฉพาะ จึงขอให้จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่และระบุวิธีการเลือกให้ชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตรงกับกลุ่มวิชา       
ที่ต้องการเน้น 
             3. มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายวิชา 344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรู้สําหรับ        
นักวิทยาการคอมพิวเตอร ์ว่าเน่ืองจากมหีลายสํานักในระดับประเทศที่มมีาตรฐานจัดทดสอบวัดความรู้อยู่แล้ว สามารถ
ทดสอบได้หลายคร้ัง โดยผู้ที่ผา่นการทดสอบจะได้รับใบรับรอง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษามากกว่าการจัดทดสอบเอง   
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               4. หน้า 36-37  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษา   และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
การทําโครงงานหรืองานวิจัย  ควรใหส้อดคล้องกับ Mapping   
 

                  5.8 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
                         คณะวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา- 
วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 56-59 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559  เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  ดังน้ี 
 

เดิม ปรับใหม่เปน็ 
หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 102 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
    แผนปกติ          42 หน่วยกิต  
    แผนสหกิจศึกษา 48 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1      3(3-0-9) 
            (Project in Mathematics I) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติและ 
แผนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาเลือก  
   แผนปกติ 33 หน่วยกิต 
   แผนสหกิจศกึษา 27 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 102 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
     แผนปกติ          42 หน่วยกิต  
     แผนสหกิจศึกษา  45 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1      3(3-0-9) 
             (Project in Mathematics I) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติ 
แต่ไม่เป็นวิชาบังคับของนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาเลือก  
   แผนปกติ 33 หน่วยกิต 
   แผนสหกิจศกึษา 30 หน่วยกิต 

 
                     มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว และใหเ้สนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
  

                 5.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ......   
                        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี หลกัสูตร- 
ปรับปรุง  พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553   และเริ่มใช้หลักสตูรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา  
2559 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
 

                      มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                  1. รายวิชา 240-100 แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ให้ตัดออก 
           2. หน้า 23 และ 27 รายวิชา 230-212 อุณหพลศาสตร์ 1   รายวิชา 230-211 การไหลของไหล 
และรายวิชา 230-444 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเคมี  ไม่มีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร 
            3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                            1) อาจารย์สุธรรม สุขมณี  มคีุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ 
ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
                            2) ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สําหรับผลงานในปี ค.ศ.2011 หากระบุไว้ 
จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
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           4. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7  หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 2.1 ผู้สาํเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี  และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                      5. การ Mapping รายวิชา 230-572 ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน  ให้พิจารณากําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่เป็นความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้วย 
            6. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
          7. หน้า 23 และหน้า 29 คําว่า “วิชาเลือกพลศึกษา” แก้เป็น “วิชาพลศึกษา (บังคับ)” 
  

                  5.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......   
                         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......    โดยปรับปรุงมาจากหลักสตูรฉบับปี  พ.ศ. 2553   และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่   
ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              1. จํานวนหน่วยกิตค่อนข้างมาก ขอให้พิจารณาปรับลดจํานวนหน่วยกิตเป็น 140 หน่วยกิต  
              2. รายวิชา 240-100 แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ให้ตัดออก 
              3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                                 1)  ขอให้ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง 5 ปี  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 ท่าน   คือ      
รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา   ผศ. สาวิตร์  ตัณฑนุช  และนายแพทย์ประภากร  กลับกลาย     
                                 2)  ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   สําหรับผลงานในปี ค.ศ. 2011 หาก
ระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
                4. หน้า 60 ข้อ 4.1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ควรให้สอดคล้องกับ 
mapping รายวิชา 214-380 เตรียมสหกิจศึกษา  และรายวิชา 214-400 สหกิจศึกษา 
                5. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้ถกูต้อง ซึ่งต้องมรีายวิชา 
ที่มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง   5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 สว่นแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  เช่น  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
                             6. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7  หวัข้อ 2 บัณฑิต   ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา      
ร้อยละ 70 สามารถจบการศกึษาภายในกําหนดเวลาทีห่ลกัสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี  และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึง่หากระบุไว้ต้องดําเนินการได้
ตามท่ีระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                7. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
               8. แผนการศึกษา  แก้ไขดังน้ี 
                              1) หน้า 23 และ 24  ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2  คําว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  แก้ไขเป็น “วิชาบังคับเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และ  
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“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  แก้ไขเป็น  “วิชาบังคับเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์” 
                    2) หน้า 26  ภาคการศึกษาที ่1 คําว่า “วิชาพลศึกษา” แก้ไขเป็น “วิชาพลศึกษา (บังคบั)” 
                   3) หน้า 27 แผนการศึกษา  ภาคฤดูร้อน (ทางเลือกปกติ)  คําว่า  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แก้ไขเป็น “วิชาบังคบัเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ และ 
“วิชาเลือก กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ ตามลําดับ   และคําว่า “วิชาพลศกึษา” แก้ไขเป็น “วิชาพลศกึษา 
(เลือก)” 
                   4) หน้า 28 ภาคฤดูร้อน (ทางเลือกสหกิจศกึษา)  คําว่า  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์” แก้ไขเป็น “วิชาบังคับเลือก กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร”์ และ “วิชาเลือก 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ ตามลําดับ  และคาํว่า “วิชาพลศกึษา” แก้ไขเป็น “วิชาพลศึกษา (เลือก)” 
 

                  5.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                          คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553  และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              1. ขอให้พิจารณาว่าจุดขาย จุดเด่นของหลักสูตรน้ีคือเรื่องใด และทําอย่างไรให้เป็นจุดขาย 
จุดเด่นได้ เช่น  เรื่องยางพารา  อุตสาหกรรมล้อเลื่อน  โดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่น  
              2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                            1) ขอให้ตรวจสอบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร. กิตตินันท์  มลิวรรณ   รศ.กําพล  
ประทีปชัยกูร  และ รศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส   ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ 
                 2) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประกิต  หงส์หิรัญเรือง    
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง    
                                  3)  ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   สําหรับผลงานในปี ค.ศ. 2011  
หากระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย 
                3. Curriculum Mapping รายวิชา 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ และ 890-102 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักในช่องคุณธรรม จริยธรรม 
                4. หน้า 85-86 ข้อ 7.ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ให้กําหนดตาม มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
                 5. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7  หัวข้อ 2 บัณฑิต   ข้อ 2.1 ผู้สาํเร็จการศึกษา    
ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี  และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                   6. การระบุร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
                7. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                  1) หน้า 4 ควรอ้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
                  2) หน้า 9 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 3) ให้ตัดออก  เน่ืองจากไม่เก่ียวข้องกับ
หัวข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
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                  5.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัสูตร-
ปรับปรุง พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
              1. รายวิชา 240-100 แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ให้ตัดออก 
              2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                                 1) รศ.คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์  และอาจารย์มงคล  แซ่เจีย  มคีุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 คือ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
                                 2) ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   สําหรบัผลงานในปี ค.ศ. 2011  
หากระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
                3. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7 หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศกึษา 
ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี  และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในขอ้ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                  4. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
 5. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                    1) หน้า 1 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา คําว่า “(ไทย)” และ “(อังกฤษ)” ขอให้ตัดออก 
                    2) หน้า 2 คําว่า “สภาวิชาการ”   แก้เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่  
                    3) แผนการศึกษา  แก้ไขดังน้ี 
                                   - หน้า 28-29  ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ก่อนบรรทัดสุดท้าย  แก้ไขเป็น  “วิชาบังคับ
เลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และ “วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ตามลําดับ 
                        - หน้า 31 ภาคการศึกษาที่ 1 ก่อน 2 บรรทัดสุดท้าย แก้เป็น “วิชาบังคับเลือก  กลุ่ม-
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และภาคการศึกษาที่ 2 ก่อน 2 บรรทัดสุดท้าย  แก้เป็น  “วิชาเลือกกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
                        - หน้า 31 ภาคการศึกษาที่ 1 คําว่า “วิชาพลศึกษา” แก้เป็น “วิชาพลศึกษา (บังคับ)”  
                        - หน้า 32 และหน้า 33 คําว่า “วิชาพลศึกษา” แก้เป็น  “วิชาพลศกึษา (เลือก)”  
                     4) หน้า 121 บรรทัดที่ 2 นับจากล่าง แก้คําว่า “สภาวิชาการ” เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ่” 
 

                  5.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553   และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่      
ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
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                        1. จํานวนหน่วยกิตค่อนข้างมาก ขอให้พิจารณาปรับลดจํานวนหน่วยกิต 
              2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     1) ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รศ.ดร. สราวุธ  จริตงาม ซ้ําซ้อนกับหลักสูตร
อ่ืนหรือไม่ 
                  2) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.สุรางคนา  ตรังคานนท์   
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง    
                                  3)  ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  สําหรับผลงานในปี ค.ศ. 2011  
หากระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
              3. ให้เพ่ิมแผนสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตร  
               4. Curriculum Mapping  มีความเห็นดังน้ี 
                               1) ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง   ซึ่งต้องมี
รายวิชาที่มี    ผลการเรียนรู้ครบทั้ง   5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  เช่น  รายวิชา 
223-321 มลพิษนํ้าจากอุตสาหกรรมและการควบคุม  
                     2) ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในข้อย่อย 2  
              5. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที ่ 7  หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา 
รอ้ยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี  และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                 6. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
               7. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                   1) หน้า 1 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  คําว่า “(ไทย)” และ “(อังกฤษ)” ให้ตัดออก 
                   2) หน้า 2 คําว่า “สภาวิชาการ” แก้เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่ และขอให้ระบุปีการ- 
ศึกษาที่เปิดสอนด้วย 
                   3) หน้า 15, 22 และ 23 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขรหัสรายวิชาแนะนําการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  ให้ถูกต้องตรงกัน 
                   4) หน้า 16 และ หน้า 25 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขรหัสรายวิชาวัสดุวิศวกรรม  ให้ถกูต้อง
ตรงกัน 
                   5) หน้า 17 และ หน้า 25 ขอให้ตรวจสอบช่ือรายวิชา 223-331 และ 223-401  ให้ถกูต้อง
ตรงกัน 
                   6) แผนการศกึษา แก้ไขดังน้ี 
                                  - หน้า 22-23 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แก้คําว่า “วิชาเลือก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” เป็น “วิชาบังคับเลือกมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร”์ และ “วิชาบังคับเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ตามลําดับ 
                       - หน้า 24 และ 25  คําว่า “พลศึกษา” แก้เป็น “พลศกึษา (บังคับ)” และ “พลศึกษา 
(เลือก)” ตามลาํดับ 
                  7) หน้า 80 แก้คําว่า “สภาวิชาการ” เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่ 
 

                  5.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
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                           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปี-
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                         1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
                   1) ขอให้ตรวจสอบว่า ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม   ซ้ําซ้อนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือไม ่ 
                              2) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง    
                                 3)  ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   สําหรับผลงานในปี ค.ศ. 2011  
หากระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย 
                           2. ให้เพ่ิมแผนสหกิจศึกษา  ซึ่งแหล่งฝึกสหกิจศึกษาอาจเป็นประเทศในอาเซียน   สําหรับ
งบประมาณขอให้คณะพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม 
               3. หน้า 7 รายวิชา 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม   แก้ช่ือภาษาอังกฤษเป็น  
“Science, Technology and Society”   
                           4. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง   ซึ่งต้องมี
รายวิชาที่มีผลการเรยีนรู้ครบทั้ง   5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50  ต้องมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  เช่น  รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
                5. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7 หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศกึษา  
ร้อยละ 70  สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสตูรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน 1 ปี   และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                  6. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
 
                  5.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ......   
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลกัสูตร-
ปรับปรุง พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสตูรฉบับปี พ.ศ. 2553 และเร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                         มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
               1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
                                 1) ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  รศ.ดร.กัลยาณี  คุปตานนท ์ ผศ.ดร.ธวัชชัย  
ปลูกผล  และ ผศ.ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร ว่าซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน หรือไม่ 
                 2) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผศ.ดร.ประกาศ  เมืองจันทร์บุร ี 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง    
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                                 3) ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  สําหรบัผลงานในปี ค.ศ. 2011 หาก
ระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
              2. ให้เพ่ิมแผนสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตร  
               3. Curriculum Mapping  มีความเห็นดังน้ี 
                              1) ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกําหนดผลการเรยีนรู้ของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง    ซึ่งต้องมี
รายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50  ต้องมีผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  เช่น  รายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
                    2) Curriculum Mapping  ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ  ในข้อย่อย 5 และระบุความรับผิดชอบหลักด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ  ในข้อย่อย 3 ด้วย 
                4. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7  หัวข้อ 2  บัณฑิต   ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 70  สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน  1 ปี   และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 100  สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี   ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                  5. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning   ระบุให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
                6. หน้า 57 ข้อ 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  ควรให้สอดคล้องกับ 
mapping  รายวิชา 238-370 การฝึกงาน  
                7. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                  1) หน้า 1 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา คําว่า “(ไทย)” และ “(อังกฤษ)” ขอให้ตัดออก 
                     2) หน้า 2 คําว่า “สภาวิชาการ” แก้เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่ และขอให้ระบุปีการศึกษา 
ที่เปิดสอนด้วย 
                     3) แผนการศึกษา แก้ไขดังน้ี 
                                     - หน้า 21-22 ภาคการศกึษาที่  1  และภาคการศึกษาที่  2  แก้คําว่า “วิชาเลือกมนุษย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณตศาสตร์”   เป็น  “วิชาบังคับเลือกมนุษยศาสตร์และ สังคม-
ศาสตร์” และ “วิชาบังคับเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ตามลําดับ 
                       - หน้า 24 และ 25 คําว่า “พลศึกษา” แก้เป็น “พลศกึษา (บังคับ)” และ “พลศึกษา 
(เลือก)” ตามลําดับ 
                   4) หน้า 78 คาํว่า “สภาวิชาการ” แก้เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่ 
 

                  5.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ......   
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2553 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
 

                          มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
               1. รายวิชา 240-100 แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ให้ตัดออก 
               2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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                              1) ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร   รศ.ดร.เจริญยุทธ   เดชวายุกุล   และ      
ดร.จีระภา  สุขแก้ว  ว่าซ้ําซอ้นกับหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ 
                              2) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ชลิตา หิรัญสุข   ใหส้อด-
คล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  คือ  มีผลงานทางวิชาการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง   
                                 3) ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   สําหรบัผลงานในปี ค.ศ. 2011  
หากระบุไว้ จะต้องระบุผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
                3. Curriculum  Mapping   ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ  ในข้อย่อย 5 ด้วย 
              4. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง   ซึ่งต้องมี
รายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง   5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกรอ้ยละ 50   ต้องมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อย  3 ด้าน  คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา   เช่น  รายวิชา   
ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
                5. ขอให้ทบทวนการระบุข้อความในหมวดที่ 7  หัวข้อ 2 บัณฑิต  ข้อ 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา     
ร้อยละ 70  สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนดและสามารถมีงานทําภายใน  1 ปี   และ ข้อ 2.2 
ผู้สําเร็จการศกึษา ร้อยละ 100  สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี  ซึ่งหากระบุไว้ต้องดําเนินการได้ตามที่
ระบุ และต้องกําหนดไว้ในข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ด้วย 
                 6. การระบุร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่เน้น Active Learning  ระบุให้ครบทกุ
รายวิชาในหลักสูตร 
               7. หน้า 70  ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทําโครงงานหรืองานวิจัย  ควรให้
สอดคล้องกับ mapping  รายวิชา 217-407 โครงงานฯ 1 และรายวิชา 217-408 โครงงานฯ  2  
 8. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ดังน้ี 
                                1) หน้า 1 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา คําว่า “(ไทย)” และ “(อังกฤษ)” ขอให้ตัดออก 
                     2) หน้า 2 คําว่า “สภาวิทยาเขต” แก้เป็น “สภาวิทยาเขตหาดใหญ”่ และขอให้ระบุปี
การศึกษาที่เปิดสอนด้วย 
                     3) หน้า 3-4 และ หน้า 64-69 ขอให้ระบุช่ือประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 
                     4) หน้า 6 ควรอ้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
                     5) หน้า 12 หมวดที่ 3 ข้อ 2  แก้ดังน้ี 
                                    - ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  ตัดข้อความ “วิชาภาคทฤษฎี 
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.” และข้อความ “วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
08.00-16.30 น.”  ออก 
                         - ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ขอ้ 4) ควรตัดออก 
                    6) หน้า 23 แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ก่อนบรรทัดสุดท้าย แก้เป็น “วิชา
บังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และ “วิชาบังคับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ตามลําดับ 
                   7) หน้า 24 23 แผนการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2   ก่อนบรรทัดสุดท้าย   แก้เป็น
“วิชาบังคับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” และ “วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ตามลําดับ  
                  8) หน้า 25 และ 26  คําว่า พลศึกษา แก้เป็น พลศึกษา (บังคับ) และ พลศึกษา (เลอืก) 
ตามลําดับ 
            9) หน้า 27  คาํว่า “พลศึกษา” แก้เป็น พลศึกษา (เลือก)  
           10) หน้า 28-30  แก้ข้อความ  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคม- 
ศาสตร์ (2)” เป็น “วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 
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