
             

 

                      
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 57(1/2560) 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

---------------------------- 
              

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษส์ุข 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
8.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญนัช  กนกวิรฬุห์  (แทน) 
9.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์   
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
12. รองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์                                                 กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เพ็งแจ่ม   (รักษาการ) 
13. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
     ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์  ง๊ะสมัน   (รกัษาการ) 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     นายสุวัฒน์  อัครบวร  (แทน) 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
17. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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18. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
21. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
22. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
23. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
24. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน กรรมการ       
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
7.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                     กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
11. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.กุลกานต์  เมเวส                         ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
2. อาจารย์สุพิชชา  เอกอุรุ                     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ....                   
3. อาจารย์กาญจนาถ  จงภักดี                 ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
4. นางศุภญาลกัษณ์  ศรีจันทร์กุล             ทรัพยากรมนษุย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
5. ดร.ธเนศ  ปานรัตน์                            
6. ดร.อาทิตยา  นิตย์โชติ                       ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย   
7. อาจารย์ใจเอก  ฤทธิพฤกษ์                  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....                   
8. นางสาวดาวรัตน์  พุนศรีรตัน์       
9. นางสาวกนกรัตน์  ไชยวงศ์        
10. นางเจิดจรรย์  เปลี่ยนโพธิ์    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
11. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร         กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
               ประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยแนะนํากรรมการใหม ่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษ์สุข   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เพ็งแจ่ม  รองคณบดี คณะเทคนิค-
การแพทย์   จากน้ัน อวยพรปีใหมแ่ก่กรรมการ และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้         
 

วาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
               ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการวิชาการ ว่ามีคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต    
และคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์  โดยในส่วนของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   
มีหน้าที่ดูแลและขับเคลือ่นวชิาการ หลักสตูร การเรยีนการสอนของวทิยาเขตหาดใหญ่ ให้มคีวามโดดเด่น  มีเอกลกัษณ์  
สําหรับการพจิารณาหลักสูตร กรรมการตอ้งช่วยกันพิจารณาทุกหลักสตูรรวมทั้งกํากับความถูกต้องในหลักสูตรของ
คณะ  และปรับหลักสูตรใหเ้ร็ว ทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องรอ
ให้ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  ส่วนคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ มหีน้าที่นํานโยบาย
ทางวิชาการที่รบัมาจากสภามหาวิทยาลัยและกําหนดนโยบายของมหาวทิยาลัย นําไปขับเคลื่อนในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั  โดยมีองค์ประกอบคือคณะกรรมการวิชาการของทุกวิทยาเขต   การมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะของกรรมการจึงมีความสําคัญมาก     
 
               ทีป่ระชุมรบัทราบ      
 
วาระที ่ 2  การพจิารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน    
               2.1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 55(7/2559)  
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559   
                     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยแก้ไขดังนี้ 
                       - หน้า 3  ลาํดับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ลําดับที่ 5-12  แก้เป็น  ลําดับที่ 6-12     
                       - หน้า 8  วาระที่ 6.1   แก้คุณวุฒิของ ดร.วรพงษ์  อัศวเกศมณี   คําว่า “วท.บ. เคมี-ชีววิทยา)” เป็น 
“วท.บ. (เคม-ีชีววิทยา)” และแก้คําว่า “สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรมเกษตร” เป็น “สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร”    
        

              2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม  
ครั้งที่ 58(2/2560) เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2560) 
           ที่ประชุมรับทราบ   
 
วาระที่  3  เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
                  3.1 การสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          หัวหนา้งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ รายงานเกี่ยวกับการจัดสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาร่วมกับมลูนิธิรากแก้ว โดยในส่วนของฝ่ายวิชาการจะ 
พัฒนารายวิชา/หลักสูตรการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น  ในเบื้องต้นที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบให้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการ 
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะโดยจะดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อน ต่อมามูลนิธิรากแก้ว 
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ได้นําอาจารย์ผูส้อนรายวิชากจิกรรมเสริมหลกัสูตรลงพื้นที่ตําบลควนรู  อําเภอรัตภูมิ จงัหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความ
ต้องการในพื้นที่   และได้จัดสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 

         ครั้งที ่ 1  จัดเมื่อวันที่  8-9 ธันวาคม  2559   ณ  ห้องอบรม 1  ช้ัน 8  อาคารศูนย์ทรพัยากรการ
เรียนรู้  และลงพื้นที่ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน  ที่ปรกึษา
ประธานมูลนิธิรากแก้วเป็นวิทยากร   ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวิชาการ :  
จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  จากนั้นได้นําผู้เข้าสัมมนาลงพื้นที่  เพื่อศึกษาข้อมูลและประเด็นการพัฒนา เรื่องการ
พัฒนากระบวน การผลิตข้าวทั้งระบบ  นําประเด็นพัฒนามาระดมความเห็นบูรณาการกับการเรียนการสอน  
                    ครั้งที่  2  จดัเมื่อวันที่ 6 มกราคม  2560  ณ ห้องอบรม 1 ช้ัน 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มีวิทยากร 2 ท่าน  ช่วงแรกเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั 
บริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ ้ และการบรรยายการวางแผนการเรยีนการสอน โดย ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ซึ่งเป็นวิทยากรของมูลนิธิรากแก้ว   ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop :  การวิเคราะห์การเรียนการสอนเพื่อสร้าง
รายวิชา  (Course Syllabus)  แนะแนวทางการวางแผนหลักสูตร  โดย ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  และจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้วิชานําร่องจํานวนหนึ่ง โดยกําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคการศกึษาที่ 1/2560  
 
          จากนัน้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษากล่าวขอบคุณคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม    และขอความร่วมมือ
คณะดําเนินการจัดส่งแผนการสอนของรายวิชานําร่องไปยังผู้ประสานงานมูลนิธิรากแกว้ประจํามหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์เพื่อรวบรวมให้แก่มลูนิธิรากแก้วต่อไป 
 
           ที่ประชุมรับทราบ  และประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลยัดําเนนิกิจกรรมเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง      
แต่ไม่ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย  ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมคีวามร่วมมือกับมลูนิธิรากแก้วซึ่งกําหนดพื้นที่เป้าหมาย       
ที่ตําบลควนร ู อําเภอรัตภูมิ จงัหวัดสงขลา  จึงขอความร่วมมือคณะใหจ้ัดกิจกรรมโดยใช้พ้ืนที่ตําบลควนรูเป็นแหลง่ 
ปฏิบัติการ  โดยในการดําเนินการขอให้รว่มมือกนัและบรูณาการศาสตร์ระหว่างคณะและอาจมีฝ่ายกิจกรรมนักศกึษา 
ร่วมด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
 
      3.2 การเสนอหลักสูตรทีผ่่านคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
                      ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี    เพื่อทําหน้าที่ 
กลั่นกรอง และพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการ   ความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักสูตร   และให้ข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ก่อนเสนอที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบนั้น  เพื่อให้การพิจารณา
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกหลักสูตรที่จะเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณา แก้ไขหลักสตูร  
ทุกประเด็นตามทีค่ณะทํางานพิจารณากลัน่กรองฯ   เสนอแนะ ให้เรียบร้อยก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
พิจารณา    ประเด็นใดที่คณะยืนยันไม่แก้ไข   ขอให้ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะทํางานฯ 
เพื่อหาข้อสรุป  ก่อนเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณา   รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
 
            ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าสภาวิทยาเขตหาดใหญ่กําชับให้หลักสูตรที่เสนอที่ประชุม
พิจารณาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   และสอดคล้องกับนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย  หากไม่สอดคล้องไม่ให้เสนอที่ประชุมพิจารณา   จึงขอใหค้ณะกํากับดูแลให้หลักสูตรดําเนินการตาม 
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ความเห็นของที่ประชุมนี้ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา   อนึ่ง  เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ สามารถเข้าดู
ได้ที่เว็บไซต์ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา   
 

วาระที่  4  นโยบายทางวิชาการ 
               ไม่ม ี
 

วาระที่  5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
               5.1 เรื่องสืบเนื่อง 
                     5.1.1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ....  คณะวิทยาการจัดการ 

                  คณะวทิยาการจัดการเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษา 
อังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และจะเริ่มใช้หลกัสูตรปรับปรุง
ใหม่ในปีการศกึษา  2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 
55(7/2559) เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 พิจารณา   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้รับความเห็นไปดําเนินการ และเสนอ
ที่ประชุม พิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตามมติทีป่ระชมุโดยแก้ไขและยนืยันไมแ่ก้ไขใน
บางประเดน็ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
 

                              มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ โดย
หารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษาก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  
                 1. หน้า 3 วัตถปุระสงค์ 
                     - ข้อ 3 ตัดคาํว่า “การทํางาน” ออก 
                     - ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ ข้อ 4 
                 2. หน้า 15-16 ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนงบประมาณรายจ่ายในปีการศึกษา 2560  
                 3. หน้า 18 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                  1) ให้ย้ายรายวิชา 472-107 สถิติในการบรหิาร  และรายวิชา 472-109 ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ทางธุรกิจ ออกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
และปรับใหส้อดคล้องทั้งหลักสูตร 
              2) ให้พิจารณาเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 
                  4. หน้า 20-21 ให้ตรวจสอบและแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
เช่น รายวิชา 472-328, 472-333 
                  5. หน้า 26 ใหต้รวจสอบและแก้ไขรหัสรายวิชาตัวที่ 5 ของรายวิชา 472-492 การศึกษา
อิสระ  เป็นกลุม่วิชาเลือกเสรี  แต่ในโครงสรา้งหลักสูตรระบุรายวิชาดังกล่าวอยู่ในกลุ่มวิชาอื่นๆ  
                  6. หน้า 67 รายวิชาไม่มีในโครงสร้างหลักสตูร แต่ระบุในคําอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชา 
472-392, 472-393, 472-394 
                  7. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกนั 
เช่น รายวิชา 472-105, 472-107, 472-108, 472-109, 472-111, 472-112, 472-272, 472-411, 472-451,  
472-472, 472-793 
                             8. หน้า 100 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไมค่วรเหมือนรายวิชา
สหกิจศึกษา  
                  9. หน้า 104  ให้ตัด Mapping วิชาเลือกเสรี ออก 
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                 10. หน้า 120-121 ตรวจสอบและระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 ของสกอ.  
                    11. หน้า 152-161 ตรวจสอบและแก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน active learning เช่น รายวิชา 472-100, 472-233, 472-342, 472-463, 472-393 
                 12. แก้ไขประเด็นเกี่ยวกับการพิมพ์ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร 
 
                   5.2  เรื่องพิจารณา  
              5.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 
                              คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร-
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยปรับปรุงมาจากหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
                                มติที่ประชุม     เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป        
                   1. ประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
                      - หน้า 3 อาจารย์ลําดับที่ 4 (อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจํารัส) ซ้ํากับหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 
                      - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตรทีเ่ป็นชาวต่างชาติ ให้แนบ
สัญญาจ้างที่มอีายุสัญญาจ้างไม่นอ้ยกว่า 9 เดือน 
                  2. ให้ตรวจสอบและแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหส้อดคลอ้งกัน เช่น  
             - หน้า 7 รายวิชา 473-303 
                   - หน้า 8 รายวิชา 473-321, 475-423 
                  3. หน้า 9 วัตถุประสงค์ไม่ตรงกับที่ปรากฎในภาคผนวก หน้า 104-105 
                  4. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกนั 
เช่น รายวิชา 475-202, 475-421, 475-305 
                  5. หน้า 51-55 แก้ลําดับอาจารย์ประจําหลักสูตร และปรับแก้ปี พ.ศ. ในตารางภาระงาน
สอน เป็น 2560-2564 
                  6. หน้า 56 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  ควรสอด- 
คล้องกับ mapping หน้า 67 
                  7. หน้า 66 ขอให้ระบุความรบัผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา  ในรายวิชา 895-208  
การคิดและใช้เหตุผล 
                  8. หน้า 80-88 ตรวจสอบและระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ของ สกอ.  
                   9. หน้า 152-161 ตรวจสอบและแก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน active learning ของรายวิชา 336-212, 475-424 
                 10. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร คณะอยู่ระหว่างดําเนินการปรับให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวน 5 คน 
                 11. แก้ไขประเด็นการพิมพ์ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร   
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                   5.2.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.....    
                             วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และจะเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว   โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาต่อไปดังนี้ 
               1. หน้า 39 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ควรสอดคล้องกับ 
mapping หน้า 57 
               2. หน้า 40 มาตรฐานผลการเรียนรู้การทําโครงงาน ควรสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หน้า 46-47 
               3. หน้า 44 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ 4) ขอให้ระบุวิธีการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning) เช่น ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
               4. ควรระบุจํานวนชั่วโมง Work Integrated Learning ในแต่ละแผนให้ชัดเจน 
               5. หน้า 53 ขอให้ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) ในรายวิชา 142-311 
โครงงานดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น 1 และ 142-411 โครงงานดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น 2 ให้เหมาะสม  
               6. ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) ด้านความรู้ในรายวิชาดังต่อไปนี้  
            142-122 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            142-126 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
            142-253 การผลิตวิชวลเอฟเฟกต์ 1 
            142-372 การออกแบบศลิปะเชิงแนวคิดสําหรับแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 
            142-373 การประมวลผลภาพ 3 มิติขั้นสูง 
            142-370 การสร้างตัวควบคุมสําหรับแอนิเมชั่น 
               7. ขอให้ระบุความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา ในรายวิชา 142-146 กายวิภาค
สําหรับแอนิเมชั่น 
              8. แก้ไขประเดน็การพิมพ์ 
 
วาระที่  6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทกัท้วง 
     6.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
                     คณะศลิปศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ 
ภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังนี้ 
 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
อาจารย์บษุกร  โกมลตร ี คงเดิม 
ผศ.ดร.กุณฑลีย ์ ไวทยะวณิช* คงเดิม* 

ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย* คงเดิม* 

ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง อาจารยร์ัชนีฉาย  เฉยรอด 
ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์   คงเดิม 

      * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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