
             

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่ 55(7/2559) 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน กรรมการ       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิรกิานติโสภณ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
     อาจารย์แพทย์หญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน์ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  หมื่นศรี    (แทน) 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือลักษณ์  ล้อมลิม้  (แทน) 
10.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ   ช่ืนชูผล 
11.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์                                                  กรรมการ 
      ดร.ณฐัดา  ต้นวงศ์ 
12.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์     (รักษาการ) กรรมการ   
      ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์  ง๊ะสมัน  
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ์ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.เรวดี  อ้ึงโพธ์ิ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ  
      อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
16.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
      นางสาวภชิสา  เกตุอําพรชัย (แทน) 
17. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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18.  ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
19.  ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                      กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
20.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
  นายแดง   โฉมทอง  
21.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
   นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
22. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนีินาฏ  บุญช่วย 
23. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
24. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                     กรรมการ 
8.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
9.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลศิล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                   กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                  กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์สพิุชชา  เอกอุรุ                          ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
2.  ดร.ดรณีกร  สุปันดี                                (ภาษาอังกฤษ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ....                   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์         ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิค-  
                                                           การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
4.  ดร.ยุทธพงษ์   สังข์น้อย                           ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
                                                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   ตันรัตนกลุ       ผู้ชี้แจงเรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
                                                           และเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.......  
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6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  รัตนไชย 
8.  ดร.เทวี  มณีรัตน์                                        ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
9.  ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร                                เกษตรศาสตร์  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ....                   
10.  ดร.ทัศนี  ขาวเนียม 
11.  ดร.เจษฎา  โสภารัตน์ 
12.  ดร.วิโชติ  จงรุ่งโรจน์ 
13.  นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
               ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และแนะนํากรรมการใหม่   ดร.เรวดี  อ้ึงโพธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะศิลปศาสตร์  จากน้ัน ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี         
 

วาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              ประธานปรารภ และขอความร่วมมือคณะนําไปพิจารณา ดังน้ี 
              1. หลักสูตรที่เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา  ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั  และขอใหค้ณะกํากับดูแลให้
หลักสูตรดําเนินการตามความเห็นของทีป่ระชุม  ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
              2. คณะต้องคดิกลยุทธ์จัดหลักสูตรทีใ่ห้โอกาสทุกกลุ่มสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้  เช่น หลักสูตรต่อเน่ือง  
หลักสูตรสําหรบัผู้สูงอายุ  การจัดการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ซึ่งต้องร่วมกันคิด คิดใหม ่คิดนอกกรอบ ทนัสมยั สอดคล้องกับ
ยุคสมัยและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป   
              3. ปรับเปลีย่นรายวิชาให้ทนัสมยั 
  

         ที่ประชุมรับทราบ 
 
    วาระที ่ 2  การพิจารณารายงานการประชุมและรับทราบผลการพิจารณามตเิวียน    
                2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 53(5/2559)  
เมื่อวันที่ 23 สงิหาคม 2559   
                      ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่แก้ไข 
        

                2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม  
ครั้งที่ 54(6/2559) เมื่อวันที ่14 ตุลาคม 2559) 
            ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นของที่ประชุมในเอกสาร
วาระที่ 2.2 เรือ่ง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตรภ์ายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม
เพ่ือชาวชนบท ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วย เพ่ือรับทราบความเห็นของที่ประชุมที่มีต่อ
โครงการดังกล่าว   
 

วาระที่  3  เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
                  ไมม่ี 
 

วาระที่  4  นโยบายทางวิชาการ 
               ประธานแจ้งเกี่ยวกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามนโยบายทางวิชาการ  ซึ่งดําเนินการดังน้ี  
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               1. รายวิชาซ้ําซ้อน/หลักสูตรซ้ําซ้อน  โดยได้จดัทํารายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาที่คล้ายกัน  และเชิญคณะ
ที่เก่ียวข้องมาพูดคุยและหารือร่วมกัน  ซึ่งวิชาที่ซ้ําซ้อน จะยุบ บูรณาการ  ต้องช่วยกันคิดว่าจะดําเนินการร่วมกันอย่างไร  
                2.  หลกัสูตรซ้ําซอ้น   ได้ดําเนินการโดยเชิญหลกัสูตรทางด้านสาขาการท่องเที่ยว    หารือรว่มกันในวันที่  
27 ตุลาคม 2559  และจะนัดหมายหลักสูตรทางด้านอ่ืนต่อไป 
                3.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยการศกึษาจะดําเนินการปรบัใหม ่โดยอาจไม่จัดเป็นรายวิชา 
แต่อาจจัดเป็นกลุ่ม/บล็อก   ส่วนรายวิชาที่เดิมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแต่ลักษณะรายวิชาไม่เป็นศึกษาทั่วไป 
ต้องปรับออกจากหมวดน้ีโดยอาจเป็นรายวิชาเลือกเสร ี
      4.  สืบเน่ืองจากความร่วมมือกับมลูนิธิรากแก้ว  โดยมหาวิทยาลัยจะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการการจัดกิจกรรมระหว่างศาสตร์ผ่านรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยใช้พ้ืนที่ที่ตําบลควนรู  
อําเภอรัตภูมิ  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการประสานกับมลูนิธิรากแก้วเพ่ือขบัเคลื่อนและจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป 
                5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจนว่า จะเปิดสอน
หลักสูตรที่เด่นทางด้านใด  มจีุดเด่นของตัวเอง ไม่ใหเ้ปิดซ้ําซ้อน     
 

               ทีป่ระชุมรับทราบ  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรึกษาประธานเก่ียวกับหลักสูตร  
ที่คณะศิลปศาสตร์จะเปิดสอนคือ หลักสูตรมัคคุเทศก์ ว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ซึ่งประธานแจ้งว่า คณะศิลป- 
ศาสตร์ต้องตอบคําถามว่า  หลักสูตรที่จะเปิดสอนตรงกับศาสตร์เฉพาะของคณะหรือไม่  เป็นจุดเด่นของศาสตร์ทางด้าน
ศิลปศาสตร์อย่างไร มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดที่ต้องเปิดหลักสูตรน้ี   
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรพัยากรธรรมชาติ ได้สอบถามว่าม ีconcept paper การขอเปิดหลกัสตูร
ใหม่หรือไม ่ ซึง่ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า  ในปัจจุบันการเปิดหลักสูตรใหม ่ ขั้นตอนการดําเนินการจะส่งเอกสารการขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ไปยังกองแผนงานเพ่ือพิจารณา/บรรจุเขา้แผนฯ โดยไม่มีขั้นตอนการพิจารณาของฝา่ยวิชาการ        
ในประเด็นทางวิชาการก่อน  ประธานจึงรับเรื่องน้ีเพ่ือนําเรียนหารือท่านอธิการบดีต่อไป 
 

วาระที่  5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
                5.1  การปรับรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  
และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557   
                      คณะเภสัชศาสตร์เสนอปรับรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557   โดยปรับรหสัรายวิชา
เลือกภาษาต่างประเทศ  สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี  

เดิม ปรับใหม่ 
กลุ่มวิชาภาษา 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         
890-xxx  การพูดหรือฟังภาษาอังกฤษ  โดยเลือกเรียน 
            1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1             
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ      
890-xxx  เลือกภาษาต่างประเทศ        3(x-y-z) 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         
890-xxx  การพูดหรือฟังภาษาอังกฤษ  โดยเลือกเรียน 
            1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1             
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ     
89x-xxx  เลือกภาษาต่างประเทศ       3(x-y-z) 
(รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ) 
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                      มติที่ประชุม  เหน็ชอบการปรับรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาดังกล่าว   และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณาต่อไป    
 
                5.2  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....    
                      คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (ภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ......    โดยปรับปรุงมาจากหลักสตูรฉบับปี  พ.ศ. 2554    และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่      
ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                      มติที่ประชุม    ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ    และเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณาอีกครั้ง  
           1. หน้า 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1   ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการว่าสอดคล้องตาม
เกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 ของสกอ.หรือไม่  
                     2. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการหาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในเขตประชาคมอาเซียนแล้วหรือไม่ 
         3. หน้า 16 กับหน้า 25 ให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรีของแผนการศึกษา
หลักสูตรปริญญาสองสถาบัน (2+2) ให้ถูกต้องตรงกัน 
         4. หน้า 25  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดรายละเอียดออกทั้งหมด และระบุข้อความดังน้ี 
             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร-
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 
         5. หน้า 18 รายวิชา 472-107 สถิติในการบริหาร และรายวิชา 472-109 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทาง
ธุรกิจ  ช่ือรายวิชาและลักษณะรายวิชา เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือไม่ 
          6. ขอให้พิจารณากําหนดรายวิชา 472-492 การศึกษาอิสระ เป็นวิชาชีพ (เลือก) เน่ืองจากเป็นวิชา
ที่มีประโยชน์ 
         7. ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกันทุกที่  เช่น รายวิชา 
472-211, 472-212, 472-313, 472-333, 472-361, 472-273, 472-371, 472-471 
      8. หน้า 43 ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน ตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
         9. หน้า 86 ควรเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชาฝึกงาน แยก
กับรายวิชาสหกิจศึกษา และเขียนให้ครอบคลุมความรับผิดชอบหลัก  
       10. หน้า 87 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  ข้อ 1  มีทกัษะความสามารถการใช้ภาษา 
อังกฤษและภาษานานาชาติ มีความเห็นดังน้ี 
            - คุณลักษณะพิเศษดังกล่าว มีความพิเศษจากหลักสูตรนานาชาติอ่ืนอย่างไร 
         - ให้ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่ระบุไว้ในข้อ 8 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา  
        11. หน้า 97-103 การกําหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ซึ่งต้องมีรายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ครบ 
ทั้ง 5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา 
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           12. หน้า 147-165  ให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
Active Learning ของรายวิชา เน่ืองจากระบุเหมือนกันเกือบทุกรายวิชา 
         13. แก้ไขประเด็นเก่ียวกับการพิมพ์ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร   
 
               5.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....    
                      คณะเทคนิคการแพทย์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตร- 
ปรับปรุง  พ.ศ......  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2555  และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา  
2560 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
          

                   มติที่ประชุม  เหน็ชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ี   ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
         1. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   ให้ตัดข้อ 4) อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาต่าง ๆ  ออก  เน่ืองจากตามเกณฑ์ฯ ของ สกอ. ตําแหน่งอาจารย์ขั้นตํ่าต้องสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท  
                     2. หน้า 6 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน เขียนให้เช่ือมโยงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
          3. หน้า 8 หมวดที ่2 ข้อ 1.2 ความสําคัญ  ขอให้ปรับการเขียนโดยแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
หลักสูตรน้ีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
                      4. หน้า 9-10   ข้อ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุง ในตารางขอ้ 2  การพัฒนาการเรียนการสอน  ปรับกล-
ยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ข้อ 5. ให้สอดคล้องกัน 
          5. รายวิชา 
                          1) รายวิชา 135-492  โครงงานวิจัยเทคนิคการแพทย์  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะ   
การปฏิบัติทางวิชาชีพ   กําหนดความรับผิดชอบหลัก (ข้อ 3) ไว้   ซึ่งในคําอธิบายรายวิชายังไม่ครอบคลุม   ดังน้ัน   
ในการจัดการเรียนการสอนขอให้ครอบคลุมทักษะดังกล่าวด้วย    
                          2) แก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง  เช่น  รายวิชา 890-102, 315-201,   
345-101 
                   3) คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษปรับให้สอดคลอ้งกัน  เช่น  รายวิชา 135-221,  
135-242, 135-311, 135-313, 135-314, 135-361, 135-363  
                          4) ให้ตรวจสอบและปรับรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นข้อมูล
ปัจจบัุน                 
           6. หน้า 62 ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ยังไม่สอดคล้องกับ 
Mapping หน้า 77 ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) 19 จุด 
           7. หน้า 63 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงานนักศึกษาหรืองานวิจัย   ยังไมส่อดคล้อง
กับ Mapping หน้า 77 ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) 13 จุด 
           8. หน้า 66 หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ข้อ 5 การคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์  ขอให้พิจารณาว่ามีคุณลักษณะพิเศษอย่างไร  
           9. ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชาในหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ ข้อ 5 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  ให้เพ่ิมรายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ไว้ด้วย 
                    10. แก้ไขประเด็นเก่ียวกับการพิมพ์  ความสมบูรณข์องหลักสูตร 
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                5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
                        คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. ... โดยปรบัปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหมใ่นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาต่อไปดังน้ี 
            1. ขอให้พิจารณาทบทวนปรัชญาหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น 
           2. ขอให้พิจารณาทบทวนว่าหลักสูตรน้ีต้องการให้บัณฑิตรู้อะไร เก่งอะไร และสามารถทําอะไรได้ 
และกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง ในแต่ละรายวิชาให้เพียงพอและ
เหมาะสม โดยเฉพาะวิชาที่เก่ียวกับการฝึกงาน 
          3. จํานวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต ค่อนข้างมากควรปรับลดให้น้อยลง 
          4. ไม่เห็นชอบให้เปิดรายวิชา 530-191 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางนํ้า  จํานวน  3(2-3-4)  
หน่วยกิต  ในหลักสูตรน้ี 
          5. รายวิชา 530-210 ชีววิทยาของปลา และรายวิชา 879-403 เศรษฐกิจการประมง ขอให้ระบุ
ความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญาด้วย 
          6. ขอให้พิจารณาว่า การตัดรายวิชาเคมีวิเคราะห์ออกไป  ซึ่งคณะช้ีแจงว่าเน้ือหาแทรกอยู่ใน
รายวิชา 530-320 สมุทรศาสตร์ เน้ือหาที่แทรกมีเพียงพอที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้หรือไม่ 
           7. ขอให้พิจารณาว่ารายวิชา 530-100 วาริชศาสตร์เบ้ืองต้น จํานวน 3(2-3-4) หน่วยกิต เน้ือหา
รายวิชามีแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ อยู่แล้ว ไม่ควรพัฒนาเป็น 1 รายวิชาต่างหาก 
            8. หน้า 36 การระบุช่วงเวลาฝึกงาน ขอให้ระบุให้ครอบคลุมการฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1  และ 2 
 
                 5.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
                         คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 2555 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา  
2560 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม   
 
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาต่อไปดังน้ี 
           1. จํานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละวิชาเอกค่อนข้างมากควรปรับลดให้น้อยลง 
             2. ขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน  (หน้า 80 - 86) 
ตามท่ีได้ช้ีแจงในที่ประชุม (การฝึกปฏิบัติในชุมชน) 
             3. ขอให้พิจารณาทบทวนการกระจายความรับผิดชอบหลักในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสม    ไม่ควร
กระจุกในข้อใดข้อหน่ึงมากเกินไป  
             4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ข้อ 4)  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดเป็นความรับผิดชอบหลักในรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
         
      5.6  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.......  
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                         โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ...   โดยกําหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 
2560 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                       มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลา่ว  และเพ่ือให้หลักสูตรมรีายละเอียดครบถ้วน สอดคล้อง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558    และที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เช่น  ประเด็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  การระบุรหัสรายวิชา  ในการดําเนินการขอให้หารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
 
วาระที่  6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
     6.1 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                      คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จํานวน 2 หลกัสูตร เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุมดังน้ี 
             1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2557 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ 
รศ.ดร. เถวียน  วิทยา * คงเดิม *     
รศ.ดร. วรัญญ ู ศรีเดช * คงเดิม * 
ดร.วรพงษ์  อัศวเกศมณี ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2558 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2553 
วท.บ. เคมี-ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2530 

อาจารย์สุรสิทธ์ิ  ประสารปราน คงเดิม  
อาจารย์สมพร  นิลมณ ี คงเดิม 
 

        * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
                      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ 
อาจารย์มณฑิรา  เอียดเสน * คงเดิม *     
อาจารย์ดาริกา  อวะภาค * ดร.กันยา  อัครอารีย์ * 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์), ม.สงขลานครินทร์, 
2542 

ดร.บุษวรรณ  หิรัญวรชาติ * คงเดิม * 



9 

' ... .. 
~1.11~-:i~ e:iiamn~l.lru 

'l.h.~. (i~t.rn..i~1-1.nru,1e11-1?11Vlm1l.!Ln~1-11), 
' 

' lJ. bfl~\,l';il3!1G'l\,l';i, 2548 

TVl.lJ. (~~'U1e.J~\,l.fl(U'f1'lh:::lJ-:i), lJ. bn~~';i~1?11-1{ 

2538 

TVl.'U. (1'VlcJ1~1?t~{fl11'lh:::lJ,:i) lJ.\j'a~1, 2537 

l.l&i ~tJ 1:::~l.l L ~'U"11B'U fl11L tJ~ cJ'ULL 'Ufl-:1 m"il11tl tJ1:::"il 1V1i;r n?t m LLfl::: m"il11tl ~ ~'U ~ ~"11B'U'Vli;r n?t ~1 
" " " 

~-:lfl~11 bbfl::: 1 ~b?l'UBMl11'VlcJ1b "1J\,l'Vl1~ 1 Vltll'ri"il11N111lel 1 tJ 

b~mh~~11n~1 16.20 'LI. 

~rrv< 
('U1-:i~ h~"/j\,) fl1b'V1~) 

,., ' 
fl';j';jlJ fl1';j bbfl :::e..1"111 cJ bfl"1J1'Ufl1';i 

" ' 
u'Uvinm1tJ1 :::"11l.l 

' 


