
             

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 53(5/2559) 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 
 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   คมจักรพันธ์ุ    (แทน) 
6.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
    อาจารย์แพทย์หญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน์ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ดร.ฐิติมา   ด้วงเงิน 
9.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ   ช่ืนชูผล 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ  
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
14. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
17. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
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18. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
19. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
 นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
21. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรยีนการสอน กรรมการ       
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                      กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ   
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนคิการแพทย ์                                                  กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
12. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                    กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
14. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
              
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา  อุระวงค์              ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
                                                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์         ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                 
                                               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
3. ดร.สิงโต  บุญโรจน์พงศ์    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
                                                            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  ธนนิมิตร     ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี- 
                                                            ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....             
5. ดร.วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์                           ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
6. ดร.ฆายนีย์  ช.บุญพันธ์                             พ.ศ. ....                         
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร   เจียรมาศ           ผู้ช้ีแจง เรื่อง หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา  
                                                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
 



 3
 

8. ดร.จอมใจ  สุทธินนท ์                         ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
                                                           ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
9. อาจารย์ทิศาชล  แซ่ฟุ้ง                         ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
10. อาจารย์บุญทิวา  จันทรเจริญ                   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
11. ดร.จอมขวัญ  สทุธินนท ์                        ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
                                                          ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
12. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  กองบริการการศึกษา 
13. นางสาวราตรี  ถานะสุวรรณ  กองบริการการศึกษา 
14. นายทศพล  ขยันชม  กองทะเบียนและประมวลผล 
15. นายยอดรกั  บุญพันธ์ุ  กองทะเบียนและประมวลผล 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.35 น. 
               ประธานกล่าวเปิดการประชุม   จากนั้น ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้         
 

วาระที ่1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
                1. มหาวทิยาลยัได้ออกประกาศ  เรื่อง   เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ซึ่งมีหลายคณะ
สอบถามเกี่ยวกับถ้อยคําในประกาศ คําว่า “เพื่อรับปริญญา” ซึ่งความหมายที่ต้องการสื่อคือ “เพื่อสาํเร็จการศึกษา” 
ดังนั้น เพื่อป้องกันการโต้แย้งภายหลัง และเพื่อความชัดเจน ตรงตามเจตนารมณใ์นการพัฒนาภาษาองักฤษ   
มหาวทิยาลยัจะดําเนินการแกไ้ขประกาศให้มถี้อยคําที่ชัดเจน และจะประกาศใหท้ราบต่อไป รวมทัง้ขอความร่วมมือ
คณะสื่อสารใหน้ักศึกษารับทราบโดยทั่วกันด้วย  นอกจากนี้ ขอความร่วมมือคณะในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาดังนี้  
                     1) ขอใหค้ณะจัดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นกัศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใหน้ักศึกษาทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  โดยระดับคะแนนที่ถือว่าผ่านต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  นักศึกษา
สามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผ่านได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2 เป็นต้นไป  โดยต้องเป็น
ผลการทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกินสองปีนับถึงวันที่ย่ืนผลการทดสอบ กรณีทีค่ณะมีเกณฑ์การทดสอบทีน่อกเหนอื 
จากที่ประกาศฯ กําหนดไว้  สามารถเสนอมายังมหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้ 
         2) มหาวิทยาลัยจัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโปรแกรม Tell Me More  โดยจัดสรร 
license ใหแ้ก่คณะ นักศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะได้รับ license  ขอความร่วมมือคณะดูแลนักศึกษาให้เข้าใช้โปรแกรม      
ดูความก้าวหน้า และให้ส่งผลคะแนนสอบตรงเวลา  หากมีปัญหาในการจัดสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้โดยคณะ
เป็นผู้คมุสอบเอง 
                 3) ให้คณะจัดกิจกรรมเสรมิให้แก่นักศึกษา  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษหลากหลาย (ไม่เน้นแกรมม่า  แต่เน้นการพูด)  ขอใหค้ณะดูแลกํากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. การจดัการเรียนการสอนและสหกจิศึกษา เนน้ให้นักศึกษาเรียนรูจ้ากของจริง อยูใ่นสถานทีจ่ริง เรียนรู้
จากชุมชน/เข้าถึงชุมชนให้มากย่ิงขึ้น การจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้จัดเชิงบูรณาการ  จึงขอฝากให้คณะ 
นําเรื่องนี้ไปพิจารณา   
              3. รายวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับปรัชญาของรายวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยขอให้คณะพิจารณาทบทวนรายวิชาที่ไม่ตรงกับปรัชญาดังกล่าว     
                4.  รายวิชาซ้ําซอ้น  มหาวิทยาลัยจะเชิญคณะที่เปิดรายวิชาคล้าย ๆ กัน หารือร่วมกัน  เพื่อร่วมกันสอน 
หากทําได้จะทาํให้คุ้มค่าในเชิงของการเปิดรายวิชาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน     
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               5. หลักสูตรที่จะเปิดใหม่  ขอให้พิจารณาหลักสูตรเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์มากขึ้น และเป็นหลักสูตรที่
เป็นความต้องการของประเทศ   ในการประชุมสภาวิทยาเขต จะมีคําถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่สําคญั  เช่น  ความสําคัญ/
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ความแตกต่างของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง จุดเด่น/จุดเนน้ของหลักสูตร
และความคุ้มทนุ   
 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่ 2  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่              
              52(4/2559)  เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559   
                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยแก้ไขตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์ 
เป็น  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์” 
               อนึง่ วาระที่ 1.1 อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมหาวทิยาลัยแจ้งใหค้ณะ/หน่วยงาน
ที่จัดการเรียนการสอนดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการ และส่งแผนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นข้อมูล/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไปนั้น   ประธานขอให้ฝ่ายวิชาการจัดทํา template การจัดทําแผนการดําเนินการฯ แขวน
บนเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษาเพื่อให้คณะ/หน่วยงานใช้สําหรับการรายงานต่อไป   โดยให้จัดทําในรปูแบบเดียวกับ
การรายงานของคณะการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รายงานมหาวิทยาลัยแล้วและเป็นรูปแบบที่ดี   
        

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                 3.1 ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของ 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
                   ประธานย้ายไปเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  
            3.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
          ที่ประชุมรับทราบ  การแจ้งเปิดรายวิชา  142-373  หัวข้อพิเศษ 2 ในหัวขอ้ระเบยีบวิธีวิจัยทางดิจิทัล-
มีเดีย (Special Topics II : Research Methodology in Digital Media)  จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต   เป็นวิชาเลือก  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศกึษา 2559  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม และเพื่อความสมบูรณ์  ครบถ้วนของเอกสารการเปิดรายวิชา ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ 
          1. วัตถุประสงค์รายวิชา   
                        1) ปรับวัตถุประสงค์รายวิชาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
                        2) วัตถุประสงค์รายวิชา  ข้อ 1  และขอ้ 2   ปรับเปน็วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์รายวิชา 
          2. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ทางปัญญา  ข้อ 4  ซึ่งระบุว่า   สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ซึง่กําหนดเป็นความรับผิดชอบรอง  น่าจะกําหนดเป็นความ
รับผิดชอบหลัก 
 
วาระที่ 4  นโยบายทางวิชาการ 
              4.1 การดําเนินการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะบูรณาการความต้องการของชุมชนใน
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกําหนดพืน้ที่ที่ตําบลควนร ู อําเภอรัตภูม ิ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านวิชาการและ/หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านพัฒนานักศึกษา 
หารือร่วมกันเมือ่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เพื่อปรับแนวทางการดําเนินการรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสตูรให้
สอดคลอ้งกับแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ และที่ประชมุมีความประสงค์
จะศึกษาพื้นทีจ่ริงที่ตําบลควนรูก่อนนั้น  มหาวิทยาลัยได้ประสานมูลนิธิรากแก้วนําคณาจารย์ที่สนใจเข้าศึกษาพื้นที่
ตําบลควนรู เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจากการลงพื้นที่ทําใหท้ราบว่า  ความต้องการในพื้นที่ตําบลควนรู     
มี 7 เรื่อง คือ 1) การบรหิารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  2) การพัฒนาเกษตรต้นแบบที่น้อมนํา
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต   3) การพัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํา    
ถึงปลายน้ํา   4) การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ ์ และการตลาดให้กับกลุม่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 5) การสร้าง ยุวเกษตรเพื่อสืบสานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชมุชนตําบลควนรู   6) การพัฒนาด้านการ
จัดการขยะชมุชน   และ 7) การพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชน   รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
การนําเสนอในวันนี้เพื่อขอทราบแนวคิดของคณะในการดําเนินกิจกรรม/โครงการในรายวชิาโดยใช้พ้ืนทีตํ่าบลควรร ู 
เป็นแหล่งปฏิบัติการ 
 

 ที่ประชุมมีความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้  
 1. ให้มีการหารือร่วมกันในกลุ่มที่เดินทางไปดูงานในพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  
                    2. สร้างนักศึกษาให้ตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยผ่านรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร  
อาจารย์ต่อยอดด้วยการทําวิจัยที่สนองความต้องการของชุมชน 
 3. ขอใหผู้้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาให้มีการ 
บูรณาการระหว่างกิจกรรมนักศึกษาและวิชาการ   
 4. ขอใหค้ณะพิจารณาการใช้พ้ืนที่ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ ในการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมในรายวิชาต่างๆ  ซึง่ปัจจุบันมีบางคณะจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมโดยใชพ้ื้นที่ดังกล่าวแล้ว  
 5. มูลนิธิรากแก้วจะจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
สนับสนุนวิทยากร และรับผดิชอบค่าใช้จ่าย  
           

วาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
             5.1 การปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ 
                    คณะศิลปศาสตร์เสนอปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาพลศึกษา  และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ที่ไม่มี  
การจัดการเรยีนการสอนเป็นเวลานาน ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปน็ต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
 895-147 ทักษะยูโด     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
              (Skills in Judo) 
 895-150 ทักษะยิมนาสติก    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
              (Skills in Gymnastics) 
 895-152 ทักษะไอคิโด     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
              (Skills in Aikido) 
 895-153 ทักษะฮ็อกกี้     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
              (Skills in Field Hockey) 
 895-155 ทักษะโปโลน้ํา     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
              (Skills in Water Polo) 
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 895-215 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาว่าด้วยบทบาทหญิงชาย   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                   (Sociology and Anthropology of Gender)        
          

                     มติที่ประชุม   เห็นชอบการปิดรายวิชาดังกล่าว    และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 
            5.2 การเพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์   
       คณะเภสชัศาสตร์เสนอขอเพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สําหรับนักศึกษา 
รหัส 54-57   โดยรายวิชาที่ขอเพิ่มเป็นรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัช- 
ศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และปรับเปลี่ยนโดยใช้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมดังนี้ 
                   1. เพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 1 รายวิชา 
                   2. ปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 32 รายวิชา 
  
                    มติที่ประชุม   เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกและปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว และให้
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
            
               5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
                   คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554  และเริม่ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          

                   มติที่ประชุม  เหน็ชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ ไปดําเนนิการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                     1. ขอให้แก้ไขการระบุวัตถุประสงค์ โดยระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
                     2. การจัดการเรียนการสอนขอให้นําข้อมลูจริงและโจทย์จริง จากบริษัท/สถานประกอบการ      
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
                     3. การเขียนอธิบายการฝึกปฏิบัติวิชาสหกิจศึกษา (หน้า 37) ไม่มกีารเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  
                     4. ผลงานทางวิชาการ  ขอให้ระบุเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเท่านั้น  
และให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558   
โดยระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  สาํหรับผลงานในปี คศ. 2011  หากระบุไว้จะต้องระบุ
ผลงานในปี ค.ศ. 2012 ด้วย  
                    5. หน้า 2 คาํว่า “ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ”  แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบสภาวิทยาเขต
หาดใหญ”่ และคําว่า “ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเปน็ “ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย” 
                    6. หน้า 50 รายวิชา 460-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  ขอใหกํ้าหนดความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย 
                    7. หน้า 68 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  วิชา 330-101 หลักชีววิทยา 1 (ซ้ํากัน)  
                    8. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด และปรับรปูแบบการพิมพ์ 
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              5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                    คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.... 
ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554  และเริม่ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
          

                  มติที่ประชุม   เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว    โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ ไปดําเนนิการก่อนเสนอ    
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                    1. แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 322-482 สหกิจศึกษา   จาก  “6(0-0-18)”  เป็น  “6(0-18-0)”  
ทุกที่ที่ปรากฏ 
                    2. หน้า 45 ระบุฝึกงานทางคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน หลังภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที ่3  
แต่ในแผนการศึกษา (หน้า 30) ไม่ปรากฏ 
                    3. การเขียนอธิบายการฝึกปฏิบัติรายวิชาสหกิจศึกษา (หน้า 45) ไมม่กีารเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
การปฏิบัติสหกิจศึกษา   
                    4. หน้า 45 การระบุเกี่ยวกับการทําโครงงาน  ข้อ 5.2 ช่วงเวลา ให้ระบุเฉพาะหลักสตูรปกติ 
                    5. หน้า 2 คาํว่า “ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ”  แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบสภาวิทยาเขต
หาดใหญ”่ และคําว่า “ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย” 
                    6. หน้า 23 จํานวนหน่วยกิตวิชาการฝึกงานทางคณิตศาสตร์  1(0-0-3)  แก้ไขเป็น “1(0-3-0)” 
                    7. หน้า 45 ขอให้ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามรายวิชาการฝึกงานทาง
คณิตศาสตร์ สหกิจศึกษา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทําโครงงานด้วย 
                    8. หน้า 138 ตารางช่องซ้ายมือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต แก้ไขเป็น 
“กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต” 
                    9. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด และปรับรปูแบบการพิมพ์ 
 

    5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.......  
                      คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.....  
ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และเริม่ใชห้ลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                   มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวโดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                     1. แผนการศึกษา “แผน 3 สถาบันในประเทศและต่างประเทศ” ขอให้ตัดออก 
                     2. เนื่องจากมีรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกนัหลายรายวิชา   จึงขอให้บูรณาการเป็น
วิชาเดียวกัน 
                     3. การเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา ควรเปลี่ยนสถานที่จากที่เดิม ๆ เป็นชุมชนบ้าง  
                     4. เนื่องจากหลักสูตรต้องการเน้นความหลากหลายทางชีววิทยา ดังนั้น ขอให้มรีายวิชาที่แสดงให้
เหน็ถึงความหลากหลายไว้ด้วย 
                     5. การเขียนอธิบายการฝึกปฏิบัติรายวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา (หน้า 39)  
   - การระบุระยะเวลาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาจนกระทัง่นักศึกษา 
ไปปฏิบัติงาน  ควรให้มีความต่อเนื่องกัน 
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     - คําว่า “อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต” ควรแก้ไขเป็น  
“อบรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นักศึกษาไมน่้อยกว่า 30 ช่ัวโมง”  
    - บรรทัดที่ 16 คําว่า “โดยเฉพาะในระยะแรก” ควรตัดออก 
                      6. หน้าแรก คําว่า “ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ”  แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบสภาวิทยา
เขตหาดใหญ”่ และคําว่า “ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”  แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” 
                     7. หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้ ขอให้ตรวจสอบว่าหลังสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
สามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้หรือไม่  
                     8. หน้า 7 ข้อ 13.2 แก้ไขจํานวน 59 รายวิชา  เป็น “58 รายวิชา” 
                     9. หน้า 12 แผนพัฒนาปรับปรุง  คําว่า  “มคอ. 7” ควรตัดออก 
                    10. หนา้ 26 ข้อความ “โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สําหรับนกัศึกษา 60...)” ควรตัดออก 
                   11. หน้า 27 ข้อความ “ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าเรียนทั้งสองวิชาให้นับวิชาที่สองเป็นวิชา
เลือก” ควรตัดออก เนื่องจากไม่มีวิชาใดที่มีเครื่องหมายดอกจัน 
                   12. หน้า 73 ขอให้ตรวจสอบคําว่า “หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น” ใช้ภาษาอังกฤษว่า “or whom 
have been excepted” หรือ “or waived”  
                    13. หนา้ 81 วิชา 324-101 เคมีทั่วไป 1 คําว่า “รายวิชาบงัคับก่อน : - ” และ “ Prerequisite : -”  
ควรตัดออก  
                   14. หน้า 118  หมวดวิชาเฉพาะ  แก้ไขจาํนวน  84  เป็น “72” 
                   15. หน้า 130 บรรทัดที ่7 แก้ไขคําว่า “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ เป็น “ วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์” 
                   16. ขอให้ตรวจสอบและแกไ้ข การจัดรูปแบบการพิมพ์ การเว้นวรรค การเว้นระยะห่างระหว่าง
ตัวอักษร ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  
            
               5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.......      
                      คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ..... ซึ่งปรับปรุงมาจากหลกัสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหมใ่นปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป   
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
            

                   มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
     1. หน้า 2 คําว่า “ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ” แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบสภาวิทยา-
เขตหาดใหญ”่ และคําว่า “ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” 
     2. ภาคผนวก 2 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ขอให้ระบุ
ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
    3. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด และปรับรูปแบบการพิมพ์  
            
               5.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ......    
                    คณะวิทยาจัดการเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......  ซึ่งปรับ- 
ปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554  และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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                    มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
      1. หน้า 74  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม  วิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  
ยังไม่สอดคล้องกับ mapping หน้า 91 
         2. เนื่องจากหลักสูตรชีแ้จงว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการออกไปทํางานโดยการ
สร้างเครื่องมือต่าง ๆ ให้นักศกึษา เช่น เน้นการใช้สถิติ และคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนั้น จึงขอให้ประสาน 
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไปยังคณะเจ้าของศาสตร์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์ เพื่อใหต้รงตามศาสตร์ 
         3. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด และปรับรูปแบบการพิมพ์   
 

                5.8 การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ปริญญาตร ี
ใบที่สอง) 
                       กองทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่อง การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีใบที่สอง)  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาหลักเกณฑ์การ 
พิจารณายกเวน้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐานสําหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี(ปรญิญาตร ีใบที ่2) 
ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุม     
  

               5.9 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชุมชนศกึษา  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ......   
                      คณะศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.......  
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2553   และเริ่มใช้หลักสูตรปรบัปรุงใหม่ในปกีารศึกษา  2560 เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                    มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
          1. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2. ขอให้พิจารณาการใช้ชุมชนเปน็ฐานในการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ในรายวิชาต่างๆ  เชน่  รายวิชาสุขภาวะชุมชนร่วมกับเจ้าของศาสตรท์างด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ   รายวิชา
ทางด้านท่องเทีย่วร่วมกับเจ้าของศาสตร์ทางดา้นสิ่งแวดล้อม  การผสมผสานระหว่างปราญช์พ้ืนบ้านกับศาสตร์ปัจจุบัน  
ซึ่งจะทาํให้เกิดการวิจัยเชิงลกึของอาจารย ์    
         3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ดารณี  กาญจนสุวรรณ  ขอให้ระบุ
ประเภทของผลงาน และการเผยแพร่ ให้ชัดเจน 
         4. ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  และกลุม่วิชาโท   โดยหากใช้ช่ือกลุ่มวิชาโท จะต้องมีกลุ่มวิชาเอกด้วย   
         5. หน้า 9 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กับขอ้ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   ไมส่อดคล้องกัน 
          6. มาตรฐานผลการเรยีนรู ้  
                          1) ทกัษะด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ข้อ 3) มคีวามคิดรเิริ่ม สามารถ
วางแผน และตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    และขอ้ 5) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  ไม่ใช่ทักษะด้านนี้ 
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              2) รายวิชา 897-323 เครือข่ายและเวทีชุมชน   ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลักในด้าน
ทักษะทางปัญญาด้วย 
          7. ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกนั     
เช่น  รายวิชา 897-111 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รายวิชา 897-224 การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน    รายวิชา 897-343 การนาํเที่ยว    รายวิชา 897-347 ประวัติศาสตร์และโบราณสถานใน
ภาคใต้  รายวิชา 897-431 สหกิจศึกษา  
          8. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด  และปรับรูปแบบการพิมพ์ เช่น หัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
อาจาร์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ประจํา  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ   
 

              5.10 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                     คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ......   โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2553  และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
 

                     มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                        1. ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวม และหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ และแก้ไขใหถู้กต้องทุกที่ที่ปรากฎ  
                       2. รายวิชา 880-421 เตรยีมสหกจิศึกษา  ซึ่งลงทะเบียนประเภท Audit  ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย 
           3. ขอให้ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.สมฤดี  คงพุฒ    ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
           4. ตรวจสอบและแกไ้ขจํานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้ถกูต้องทุกทีท่ี่ปรากฎ 
                      5. หน้า 16 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  น่าจะกําหนดให้เลือกหลายวิชา  และ
ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และวิชาบังคับ 
                       6. ให้พิจารณาบูรณาการรายวิชา 892-482 โครงงานอิสระ กับรายวิชา 892-381 วิธีวิทยาการวิจัย 
เบื้องต้น 
          7. หนา้ 74 ข้อ 3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ขอ้ 3) กําหนดให้นักศึกษาเข้ารับการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษดว้ยการสอบ TOEIC ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยได้คะแนน
ไม่ตํ่ากว่า 600  หรือคะแนนการทดสอบมาตรฐานอื่นที่เทยีบเท่า   และหากนักศึกษาได้คะแนนต่ํากว่า 600 จะต้อง 
สอบใหม่จนได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 600 หรอืลงทะเบียนเรียนรายวิชา 892-486 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในที่ทํางาน 
แบบ Audit โดยไม่นําหน่วยกิตวิชานี้ไปคํานวณดัชนีสะสม และต้องได้รับระดับขั้น S โดยถือเป็นเงื่อนไขในการสําเร็จ
การศกึษา  ทีป่ระชุมเสนอใหพิ้จารณาแกไ้ขโดยไมใ่ห้นําเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการ
สําเร็จการศกึษา แต่ให้นําคะแนน TOEIC เป็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาโดยอาจกําหนดระดับคะแนน ให้ตํ่ากว่า
ระดับ 600 แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตามประกาศฯ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ซึ่งกําหนดผลการทดสอบ TOEIC  ไว้    
ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 390 
                      8. การจัดทําตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่   ให้ระบุรายละเอียดการ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง  ได้แก่ ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา และรายละเอียดตามท่ีระบุในโครงสรา้งหลักสูตรส่วน
อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออก   
                     9. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด   และปรับรูปแบบการพิมพ์    เช่น   หวัข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจาร์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจํา  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ   
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                5.11 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                        คณะศลิปศาสตร์เสนอหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553   และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                       มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                        1. ขอใหต้รวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหถ้กูต้องและเป็นปัจจุบัน  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
                        2. หน้า 8 รายวิชา 895-141 ทักษะการว่ายน้ํา  แก้จํานวนหน่วยกิต เป็น “1(0-2-1)”  
                        3. หน้า 90 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น 30 หน่วยกิต และตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร    
                        4. ขอใหพิ้จารณาการใช้ทรัพยากรจากสถาบันขงจื้อให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สถาบันเป็น
แหล่งจัดการเรียนการสอน และเชิญเป็นอาจารย์ร่วมสอน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา    
                        5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ข้อ 6  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาโท/วิชาชีพ  ขอให้ปรบั
ใหม่โดยระบุให้เห็นภาพความคาดหวังที่จะให้เกิด   
                         6. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชา 894-483 ปฏิบัติการภาษาจีน  และรายวิชา 894-482    
สหกจิศึกษา  ควรกําหนดให้ต่างกัน เนือ่งจากจุดมุ่งหมายของรายวิชาต่างกัน  และปรับการระบมุาตรฐานผลการเรียนรู้
ของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา 894-483 ปฏิบัติการภาษาจีน  ในหน้า 52  ใหส้อดคล้องกัน 
                         7. หน้า 31 แผนการศึกษา ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 กําหนดให้นักศกึษาทีไ่ม่มผีลการสอบผ่าน 
HSK ต้ังแต่ระดบั 5 ขึ้นไป สามารถเลือกเรยีนรายวิชา 894-411 ภาษาจีนระดับสูงเพื่อการสื่อสาร  โดยต้องได้รับระดับ
ขั้นผลการเรยีน S  และหน้า 68  ข้อ 3 เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   ขอ้ 2) เป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จ
การศกึษาตามที่หลักสูตรกําหนด  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คณะทบทวนว่า การเรียนรายวิชา 894-411 ภาษาจีน
ระดับสูงเพื่อการสื่อสาร  สามารถทดแทนการสอบ SHK  ในระดับ 5 หรือไม่  หากผลการพิจารณาเป็นประการใด  ขอให้
ระบุเงื่อนไขการสําเรจ็การศึกษา  ในขอ้ 2)  ให้ชัดเจน 
                        8. ภาคผนวก  ง. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรฯ ช่องหลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ให้ระบุเหมือนกับ
โครงสร้างหลักสูตร 
                       9. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด   และปรับรูปแบบการพิมพ์    เช่น   หัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจาร์ประจําหลักสตูร และอาจารย์ประจํา  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ   
 
                5.12 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......   
                        คณะศลิปศาสตร์เสนอหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2553 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
 

                       มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
                        1. แก้ช่ือหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)  เป็น  “Bachelor of Arts Program in Applied Thai”  
                        2. ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ใหถู้กต้องทุกที่ทีป่รากฏ 
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                        3. พิจารณาปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูรให้ชัดเจน โดยกําหนดให้ชัดเจนว่า 
หลักสูตรนี้จะผลิตบัณฑิตให้มคีุณลักษณะเดน่และมีความสามารถต่างจากหลักสูตรอื่นทางด้านนี้อย่างไร  สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศอย่างไร   รวมทั้งความชัดเจนของอาชีพหลัก  ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้จะประกอบ
อาชีพครูไม่ได้  เนื่องจากไม่ได้เรียนรายวิชาทางด้านครูและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 4. ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  และกลุม่วิชาโท   โดยหากใช้ช่ือกลุ่มวิชาโท จะต้องมีกลุ่มวิชาเอกด้วย รวมทั้ง หลักสูตรจําแนก
เป็นกลุ่มวิชาย่อยหลายกลุ่มซึง่ทําให้มีรายละเอียดมาก 
 5. ขอให้หลักสตูรแสดงโครงสร้างแผนการศกึษาให้ชัดเจนระหว่างแผนปกติและแผนสหกิจ
ศึกษา    ซึ่งหากกําหนดให้รายวิชา 896-381 ฝึกงาน เป็นวิชาบังคับทั้งสองแผน  ขอใหร้ะบุให้ชัดเจน 
      6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  896-381 ฝกึงาน  และรายวิชา 896-481 สหกิจศึกษา     
ควรกาํหนดใหต่้างกัน  เนื่องจากจุดมุ่งหมายของรายวิชาต่างกัน  และปรับการระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบ- 
การณ์ภาคสนาม   รายวิชา 896-481 สหกิจศึกษา  ในหน้า 53 และ mapping หน้า 64  ให้สอดคล้องกนั 
                         7. รายวิชา 880-421 เตรียมสหกิจศึกษา  
                             1) แก้จํานวน 1(0-0-3) หน่วยกิต เป็น “1(0-3-0)” 
                             2) การลงทะเบียนประเภท Audit  ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย 
 8. ตรวจสอบชื่อรายวิชา  จํานวนหน่วยกิต  และแก้ไขใหถ้กูต้องทุกที่ที่ปรากฏ  เช่น รายวิชา  
896-313 การฟังและการพูดภาษาไทย   รายวิชา 896-315 การวิจัยเบ้ืองต้นทางภาษาและวัฒนธรรม    
รายวิชา 896-411 สมัมนาภาษาไทยกับการเรียนรู้และพฒันา 
                         9. การจัดทําตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่    ให้ระบุรายละเอียด  
การปรับปรุงให้ถูกต้อง ได้แก่ ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา และรายละเอียดตามท่ีระบุในโครงสร้าง
หลักสูตร  ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออก  
                      10. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ผิด  และปรับรูปแบบการพิมพ์   เช่น  หวัข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจาร์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ประจํา  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ   
 

วาระที่ 6  เรื่องเสนอที่ประชมุพิจารณาทักท้วง 
     6.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      คณะเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
      1. คณะทันตแพทยศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
  ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล*   รศ.ทพญ.สายใจ   ตัณฑนุช* 
  ดร.ทพญ.สุภาวดี   เนาว์รุ่งโรจน์*   ผศ.ทพญ.เสมอจิต   พิธพรชัยกุล* 
  ผศ.ทพญ.ดวงธิดา    ไพบูลย์วรชาติ   ผศ.นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศพ์านิช 
  ทพญ.บุษกร    อัครวัชรางกูร   ผศ.ทพ.ไพฑูรย์    ดาวสดใส 
  ทพญ.ฉวีวรรณ    ช่ืนชูผล   ทพ.อารีย์   กาญจนประภาส 

 

   * อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

               มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกลา่ว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
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                2. คณะศลิปศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชมุชนศึกษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ดังนี้   
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 ดร.อุทัย   ปรญิญาสทุธินันท ์*   คงเดิม * 
 ดร.อุทิศ   สังขรัตน ์   คงเดิม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร    เจียรมาศ *   คงเดิม * 
 ดร.เรวดี   อ้ึงโพธิ์   คงเดิม 
 อาจารย์แทนพันธ์  เสนะพันธ์ุ  บัวใหม ่*   อาจารย์ดารณี  กาญจนสุวรรณ * 

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                   มติที่ประชุม  เหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
    

    3. คณะวิทยาการจัดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554    
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 ผศ.จุฬาลักษณ์   พัฒนศักด์ิภิญโญ*   คงเดิม* 
 ผศ.ธีรชัย   ภู่ไพบูลย์    ดร.สิริวิท   อิสโร  
 ผศ.สุพจน ์  โกวิทยา*   คงเดิม* 
 อาจารย์พูนศักด์ิ   เงินหมื่น    อาจารย์ฤๅชุตา   เทพยากลุ    
 ดร.ธัญรดี    ทวีกาญจน ์   คงเดิม* 

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     
                    มติที่ประชุม  เหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 
 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร  
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554   
 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 ผศ.ดร. ปิ่น  จนัจุฬา *  ผศ. เถลิงศกัดิ์  อังกรุเศรณ ี* 
 ผศ.ดร. อภิญญา  รัตนไชย *     คงเดิม *   
 ผศ.ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ ์*  คงเดิม * 
 ดร. ขวญัตา  ขาวมี *  คงเดิม *  
 ดร. อดิเรก รักคง *  คงเดิม *  
 ผศ. ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คงเดิม  

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
                  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
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        เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม 
 

การเพิ่มรายวชิาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 
ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 

............................................................... 
 
               คณะเภสัชศาสตร์เสนอเพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สําหรับนักศึกษา 
รหัส 54 - 57 โดยรายวิชาที่ขอเพิ่มเป็นรายวิชาเลือกฝกึปฏิบัติงานในหลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช- 
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 1 รายวิชา และปรับเปลี่ยนโดยใช้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 จํานวน 32 รายวิชา  
ดังนี้ 
              เพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 1 รายวิชา 
              576-694 การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก จํานวน 4(0-0-16) หนว่ยกิต    
     ปรับเปลี่ยนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 32 รายวิชา 

 

รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสชักรรม หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใชร้ายวชิาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน 
562-641 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช

กรรมผู้ป่วยนอก                   4(0-0-16)   
562-641 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช

กรรมผู้ป่วยนอก                 4(0-16-0)    
562-642 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช

กรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
                                      4(0-0-16)   

562-642 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในสถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรมชุมชน     
                                       4(0-16-0)    

562-643 การฝึกปฏิบัตงิานบริบาลเภสัชกรรมด้าน
สารสนเทศทางยา                 4(0-0-16)   

562-643 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านสารสนเทศทางยา     4(0-16-0)   

562-644 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายรุศาสตร์            4(0-0-16)   

562-644 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายุรศาสตร์           4(0-16-0)  

วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน 

- - 562-645 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยาใน
โรงพยาบาล                       4(0-16-0)   

562-645 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยหนกั                   4(0-0-16)   

562-646 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยวิกฤต                         4(0-16-0)    

562-646 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคตดิเชื้อ              4(0-0-16)   

562-647 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคติดเชื้อ                    4(0-16-0)    

562-647 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้สูงอายุ                   4(0-0-16)   

- - 



รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสชักรรม หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใชร้ายวชิาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

562-648 562-648 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรม                          4(0-0-16)  

562-648 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชจลนศาสตร์ คลินิก   4(0-16-0)    

562-649 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรม                                4(0-0-16)   

562-649 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคทางระบบประสาท       4(0-16-0)    

562-650 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยเดก็                    4(0-0-16)   

562-650 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยเด็ก                   4(0-16-0)    

562-651 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านศัลยกรรม              4(0-0-16)    

562-651 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านศัลยกรรม              4(0-16-0)   

562-652 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคจติเวช               4(0-0-16)  

562-652 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคจิตเวช                       4(0-16-0)   

562-653 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็ง               4(0-0-16)   

562-653 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็ง              4(0-16-0)   

562-654 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมผสมยาเคมี
บําบัด                               4(0-0-16)   

562-654 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมผสมยาเคมี
บําบัด                                4(0-16-0)    

562-655 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมี
บําบัด                               4(0-0-16)   

562-655 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมี
บําบัด                             4(0-16-0)    

562-656 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก    4(0-0-16)   

562-656 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก  4(0-16-0)    

562-657 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมผสม
สารอาหารทางหลอดเลือด       4(0-0-16)   

562-657 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมผสมสารอาหาร
ทางหลอดเลือด                    4(0-16-0)    

562-658 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมและการเตรียมอาหารทางหลอดเลือด  
                                       4(0-0-16)  

562-658 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
และการเตรยีมอาหารทางหลอดเลือด 
                                       4(0-16-0)    

562-659 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมยาเคมีบําบัด
และสารอาหารที่ใหท้างหลอดเลือด 
                                       4(0-0-16)  

562-659 การฝึกปฏิบัตงิานการเตรียมยาเคมีบําบัด
และสารอาหารที่ใหท้างหลอดเลือด 
                                       4(0-16-0)    

562-680 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายรุศาสตร์ขั้นสูง     4(0-0-16)   

562-680 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายุรศาสตร์ขั้นสูง   4(0-16-0)    

562-681 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง  
                                      4(0-0-16)   

562-681 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง 
                                       4(0-16-0)    

562-682 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรม                               4(0-0-16)    

562-682 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ               4(0-16-0)    
 



รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสชักรรม หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใชร้ายวชิาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

562-683 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคเอชไอวี            4(0-0-16)    

562-683 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคเอชไอวี           4(0-16-0)    

562-684 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน   4(0-0-16)    

562-684 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน           4(0-16-0)    

562-685 การฝึกปฏิบัตงิานการให้บริบาลเภสัชกรรม
ด้านโรคเรื้อรัง                    4(0-0-16)   
  

562-685 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคเรื้อรัง                     4(0-16-0)    

562-686 การฝึกปฏิบัตงิานการทําวิจัยทางคลินิก 
                                     4(0-0-16)    

562-686 การฝึกปฏิบัตงิานการทําวิจัยทางคลินิก 
                                      4(0-16-0)    

562-687 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรม ด้านโรงพยาบาลชุมชน   4(0-0-16)    

562-687 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรงพยาบาลชุมชน          4(0-16-0)    

562-688 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคไต                  4(0-0-16)    

562-688 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคไต                         4(0-16-0)    

562-689 การฝึกปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสัช
กรรม ด้านศัลยกรรมประสาท   4(0-0-16)   

562-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านศัลยกรรมประสาท 4(0-16-0)    

- - 575-681 การฝึกปฏิบัตงิานการจดัการเภสัชกรรม
ชุมชน 1                           4(0-16-0)    

- - 575-682 การฝึกปฏิบัตงิานการจดัการเภสัชกรรม
ชุมชน 2                           4(0-16-0)    

- - 575-683 การฝึกปฏิบัตงิานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
                                     4(0-16-0)    

 
 
 
 




