
             

 

                      
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 59(3/2560) 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี                                                              (ทําหน้าที่ประธาน) 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
    ดร.กวินพัฒน์  สิรกิานติโสภณ                                   
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษส์ุข 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
7.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญนัช  กนกวิรฬุห์  (แทน) 
8.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์   
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
11. รองคณบดี  คณะเทคนคิการแพทย ์                                                 กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เพ็งแจ่ม   (รักษาการ) 
12. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
     ดร.สพ.ญ.สกาวพร  ประจันตะเสน   (แทน) 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
15. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์สทุธิชัย งามช่ืนสุวรรณ 
17. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
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18. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
20. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
21. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
22. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
23. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
24. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
25. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรยีนการสอน กรรมการ       
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนักศึกษา กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                     กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลศิล้ําวาณิช  คณะเภสชัศาสตร์                                   กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                      กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   ศิริวงศ์ไพศาล      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....        
2. อาจารย์ทันตแพทย์ศักรินทร์   ต้ังโพธิธรรม            ผูช้ี้แจงเรื่อง  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
3. นางสาวสุจินต์  พงศ์ธีรโรจน์                             ปรับปรุง พ.ศ.... 
4. นางสาววิลาสินี  ทองมี                      คณะทันตแพทยศาสตร์              
5. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศริิวรางกูร         กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานที่ประชุมเดินทางไปราชการ 
ณ กรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน จากนั้น ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้         
 

วาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
               ไมม่ี 
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วาระที ่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน    
               2.1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 57(1/2560)  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560   
                     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยแก้ไขดังนี้ 
                       - หน้า 1  แก้ตําแหน่งทางวิชาการ  ลําดับที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์   เป็น   
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์”   
                       - หน้า 2  แก้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลําดับที่ 8  อาจารย์ดาวรัตน์ พุนศรีรัตน์  เป็น “นางสาวดาวรัตน์  
พุนศรีรัตน์”  และลําดับที่ 9  อาจารย์กนกรัตน์  ไชยวงศ์  เป็น   “นางสาวกนกรัตน์  ไชยวงศ์”   
 

                  2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม
ครั้งที่ 58(2/2560) เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2560) 
            ที่ประชุมรับทราบ   
   
วาระที่  3  เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
                  3.1 การแก้ไขเงื่อนไขในหลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ.2557  
           ที่ประชุมรับทราบ  การแกไ้ขเงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชา 877-483 สหกจิศึกษาทางเศรษฐ- 
ศาสตร์เกษตร  ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 คณะ
เศรษฐศาสตร ์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  และที่ประชุมให้แก้การเขยีนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา  จากเดิม “9(0-0-27)”  
เป็น “9(0-27-0)” ทุกทีท่ี่ปรากฏด้วย 
 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
หน้าเอกสาร 

ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   400 ชั่วโมง 4. หมวดวิชาฝึกงาน   400 ชั่วโมง  หน้าที่ 26 
877-281 การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตร 50 ชั่วโมง 
877-382 การฝกึงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชั่วโมง 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 877-483 
             สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ไม่ต้องลง   
             เรียนวิชา 877-382 การฝึกงานทางเศรษฐ- 
             ศาสตร์เกษตร 

 877-281 การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตร  50 ชั่วโมง  
 877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชั่วโมง 
 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 877-483 
              สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ไม่ต้องลง  
              ทะเบียนเรียนรายวิชา 877-382 การฝึกงานทาง 
              เศรษฐศาสตร์เกษตรและรายวิชา 877-498  
              โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
               3.2  การแก้ไขชือ่รายวิชาเนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
                     ที่ประชุมรบัทราบ  การแก้ไขชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตร์  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศกึษา 2559 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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เดิม ใหม ่
332-395 ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและ 
            การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  
            MATLABORATORY 
            (Numerical Methods and Data  
            Analysis with MATLABORATORY  
            Laboratory) 

332-395 ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและ 
            การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  
            MATLAB 
            (Numerical Methods and Data  
            Analysis with MATLAB Laboratory) 
 

332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ 
            ข้อมลูด้วยโปรแกรม MATLABORATORY 
            (Numerical Methods and Data  
            Analysis with MATLABORATORY  
            Laboratory) 

332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ 
            ข้อมลูด้วยโปรแกรม MATLAB 
            (Numerical Methods and Data  
            Analysis with MATLAB) 

 
               3.3 การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
         ที่ประชมุรับทราบ  การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาในหลักสูตรของคณะต่าง ๆ  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                     1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร ์โดยเปลี่ยนแปลง
แผนการศึกษาปกติ และแผนการศึกษาสหกจิศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   
                         - รายวิชา ***-***มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก) จํานวน 3(x-y-z) หน่วยกิต  เดิมเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  ย้ายไปเรียนภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1 
                  - รายวิชา 460-101 ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกับธุรกิจ  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   เดิมเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  ย้ายไปเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที ่1 
              2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 คณะ 
เศรษฐศาสตร ์ โดยเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาปกติ และแผนการศกึษาสหกิจศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป    
                         - รายวิชา877-281 การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตร   50  ช่ัวโมง  เดิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 
ช้ันปีที่ 2  ย้ายไปเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

          3. หลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยเปลี่ยน
แผนการศึกษา  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป 

   
เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 

347-201 สถิติในชีวิตประจําวัน       ภาคการศึกษาที่ 2 
                                            ปีที่ 1 

347-201 สถิติในชีวิตประจําวัน       ภาคการศึกษาที่ 1 
                                            ปีที่ 2 

145-214 ชีวเคมีทางสัตวแพทย์       ภาคการศึกษาที่ 1 
                                            ปีที่ 2                    

145-214 ชีวเคมีทางสัตวแพทย์       ภาคการศึกษาที่ 2 
                                            ปีที่ 1                    

145-215 ชีวสถติิในการวิจยัทาง      ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 2                    

145-215 ชีวสถติิในการวิจยัทาง      ภาคการศึกษาที่ 2 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 3 

145-323 การจดัการสัตว์ทดลอง      ภาคการศึกษาที่ 1 
                                             ปีที่ 3                   

145-323 การจดัการสัตว์ทดลอง      ภาคการศึกษาที่ 2 
                                             ปีที่ 2    

145-374 สัตวแพทย์สาธารณสขุ 1:   ภาคการศึกษาที่ 2 
            จุลชีวิทยาทางอาหาร        ปีที่ 3                   

145-374 สัตวแพทย์สาธารณสขุ 1:   ภาคการศึกษาที่ 1 
            จุลชีวิทยาทางอาหาร        ปีที่ 3                   
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เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
145-417 สัมมนาทางสัตวแพทย์      ภาคการศึกษาที่ 2 
                                             ปีที่ 4                   

145-417 สัมมนาทางสัตวแพทย์      ภาคการศึกษาที่ 1 
                                             ปีที่ 5                   

145-424 วิทยาการสืบพันธุ์และ      ภาคการศึกษาที่ 1 
            เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์   ปีที่ 4                    

145-424 วิทยาการสืบพันธุ์และ      ภาคการศึกษาที่ 1 
            เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์   ปีที่ 5                    

145-451 โภชนาการคลินิกสําหรับ   ภาคการศกึษาที่ 2 
            สัตว์เลี้ยงเป็นเพือ่น          ปีที่ 4                    

145-451 โภชนาการคลินิกสําหรับ   ภาคการศกึษาที่ 1 
            สัตว์เลี้ยงเป็นเพือ่น          ปีที่ 4                    

145-452 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1:       ภาคการศึกษาที่ 2 
            โรคตามระบบ                ปีที่ 4                    

145-452 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1:       ภาคการศึกษาที่ 1 
            โรคตามระบบ                ปีที่ 4                    

145-453 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2:       ภาคการศึกษาที่ 2 
            โรคติดเชื้อ                    ปีที่ 4                    

145-452 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2:       ภาคการศึกษาที่ 1 
            โรคติดเชื้อ                    ปีที่ 4                    

145-454 เวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง         ภาคการศึกษาที่ 2 
            ชนิดพิเศษ                    ปีที่ 4                    

145-454 เวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง         ภาคการศึกษาที่ 2 
            ชนิดพิเศษ                    ปีที่ 5                    

145-461 เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง   ภาคการศึกษาที่ 1 
            ขนาดใหญ่                    ปีที่ 4                    

145-461 เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง   ภาคการศึกษาที่ 2 
            ขนาดใหญ่                    ปีที่ 4                    

145-545 ทัศนวินิจฉัยทาง             ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 5                    

145-545 ทัศนวินิจฉัยทาง             ภาคการศึกษาที่ 2 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 4                    

145-546 วิสัญญีวิทยาทาง             ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 5                    

145-546 วิสัญญีวิทยาทาง             ภาคการศึกษาที่ 2 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 4                    

145-548 ออร์โธปิดิคส์ทาง            ภาคการศึกษาที่ 2 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 5                    

145-548 ออร์โธปิดิคส์ทาง            ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 5                    

145-555 ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยง        ภาคการศึกษาที่ 1 
            เป็นเพื่อน                     ปีที่ 5                    

145-555 ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยง        ภาคการศึกษาที่ 2 
            เป็นเพื่อน                     ปีที่ 4                    

145-556 เวชศาสตร์ม้ากฬีาและ      ภาคการศึกษาที่ 1 
            สันทนาการ                   ปีที่ 5                   

145-556 เวชศาสตร์ม้ากฬีาและ      ภาคการศึกษาที่ 2 
            สันทนาการ                  ปีที่ 4                    

145-567 การแก้ปัญหาทางคลนิิก    ภาคการศึกษาที่ 1 
            ในสัตว์บริโภค                ปีที่ 5                    

145-567 การแก้ปัญหาทางคลนิิก   ภาคการศกึษาที่ 2 
            ในสัตว์บริโภค               ปีที่ 5                     

145-568 ศัลยศาสตร์สัตว์บริโภค     ภาคการศึกษาที่ 2 
                                             ปีที่ 5                   

145-568 ศัลยศาสตร์สัตว์บริโภค     ภาคการศึกษาที่ 1 
                                             ปีที่ 5                   

530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา  ภาคการศึกษาที่ 1 
                                             ปีที่ 2                   

530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา  ภาคการศึกษาที่ 2 
                                             ปีที่ 2                   

515-351 หลกัโภชนศาสตร์สัตว์       ภาคการศึกษาที่ 2 
                                             ปีที่ 2                   

515-351 หลกัโภชนศาสตร์สัตว์       ภาคการศึกษาที่ 1 
                                             ปีที่ 2                   

890-172 ภาษาอังกฤษสําหรับ        ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 4                    

890-172 ภาษาอังกฤษสําหรับ        ภาคการศึกษาที่ 1 
            สัตวแพทย์                    ปีที่ 3                    

890-173 ภาษาอังกฤษระดับอาชีพ  ภาคการศึกษาที่ 2 
            ทางสัตวแพทย์              ปีที่ 5                     

890-173 ภาษาอังกฤษระดับอาชีพ  ภาคการศึกษาที่ 1 
            ทางสัตวแพทย์              ปีที่ 4                     

xxx-xxx เลือกเสรี                       ภาคการศึกษาที่ 1  
                                            ปีที่ 3 

xxx-xxx เลือกเสรี                       ภาคการศึกษาที่ 1  
                                             ปีที่ 2 
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               3.4 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
         ที่ประชุมรับทราบ   การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคการศึกษาที ่ 2    

ปีการศึกษา 2559  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
          1. รายวิชา 212-483 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 ในหัวข้อการจัดเสน้ทางและการสวิตซ์ 
(Special Topics in Communication Engineering I : Routing and Switching) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   
        2. รายวิชา 212-484 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2 ในหัวขอ้ปฏิบัติการการจัดเส้นทาง
และการสวิตช์ (Special Topics in Communication Engineering II : Routing and Switching Laboratory)  
จํานวน 1(0-3-0) หน่วยกิต 
       3. รายวิชา 220-494 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 2 ในหัวข้อแนะนําการขนส่งระบบราง  (Special 
Topics in Civil Engineering II : Introduction to Railway Transportation) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
        4. รายวิชา 220-495 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมโยธา 3 ในหัวขอ้วิศวกรรมการขนส่ง (Special Topics in 
Civil Engineering III : Transportation Engineering) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
        5. รายวิชา 220-496 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 4 ในหวัข้อประยุกต์ใช้เทคนิคทางธรณีในทาง
ปฏิบัติ (Special Topics in Civil Engineering IV : Applied Geotechnics in Practice) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
       6. รายวิชา 227-469 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ในหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ (Special Topics in Industrial Engineering II : Software Applications 
in Industrial Engineering) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
       7. รายวิชา 215-485 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 ในหัวขอ้พื้นฐานวิศวกรรมรถไฟและ
ล้อเลื่อน (Special Topics in Mechanical  Engineering III : Fundamental of Railway and Rolling stock 
Engineering) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                      และเพื่อความสมบูรณ ์ครบถ้วนของเอกสารการเปิดรายวิชา ขอให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ 
                    รายวิชา 212-483 
           1. ข้อ 3 แก้คําว่า “สาขา”  เป็น  “สาขาวิชา” 
                     2. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
                    รายวิชา 212-484 
 1. ข้อ 3 แก้คําว่า “สาขา”  เป็น  “สาขาวิชา” 
                     2. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
                     3. ข้อ 7 คําอธิบายรายวิชา  ให้ตัดเครื่องหมาย “.” ท้ายคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
                    รายวิชา 220-494 
 1. ข้อ 3 แก้คําว่า “สาขา”  เป็น  “สาขาวิชา” 
                     2. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
                     3. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
                     4. หน้า 7 ข้อ 2 การจัด WIL ให้ระบุระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 
                    รายวิชา 220-495 
                     1. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
                     2. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
               3. หน้า 7 ในตาราง กระบวนการจัดการเรยีนรู้ ขอ้ 1 วิธีการวัดและประเมนิผล  ใหร้ะบุรอ้ยละของ 
การสอบย่อยด้วย 
                     4. หน้า 7 ข้อ 2 การจัด WIL ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน เช่น  กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่จัดกิจกรรม 
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                     รายวิชา 220-496 
                      1. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 2. ข้อ 10.3 วิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชา  ตรวจสอบและแก้ไขดังนี้ 
                             1) วิธีการวัดและประเมินผล   ระบวิุธีการสอบกลางภาค/ปลายภาคและการทดสอบย่อย    
แต่ในแบบฟอรม์กระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ  หน้า 8 กระบวนการจดัการเรียนรู ้ ข้อ 1 วิธีการวัดและประเมินผล   
ไม่ได้ระบุร้อยละของคะแนนการสอบย่อย    
      2) การนําเสนอรายงานฯ และการบ้านฯ  ระบุใหส้อดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน 
                     3. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
                      รายวิชา 227-469 
             1. ข้อ 2. จํานวนหน่วยกิต แก้จาก “(3-0-6)”  เป็น  “3(3-0-6)” 
                     2. ข้อ 7. คําอธิบายรายวิชา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
              3. ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหาจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหัวข้อ ปรับจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้
ถูกต้อง 
     4. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
              5. หน้า 11ในตาราง ให้ตรวจสอบและแก้ไขร้อยละของการกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้  
และร้อยละของวิธีการวัดและประเมนิผล  ให้ถูกต้อง สอดคล้องกันกับหน้า 6 
                     รายวิชา 215-485 
              1. ขอให้พิจารณาชื่อหัวข้อพิเศษซึ่งภาษาไทยใช้คําว่า “รถไฟ”  ภาษาอังกฤษใช้คําว่า “Railway”  
              2. ข้อ 6 วัตถุประสงค์รายวิชา  ควรเขียนเปน็วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่แสดงความรูค้วาม 
สามารถของนักศึกษาภายหลังการเรียนรายวิชานี้ 
              3. ข้อ 7 คําอธิบายรายวิชา  ปรับรูปแบบการเขียนตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   4. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ  ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
 

                 3.5 การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
                     ที่ประชุมรับทราบ การเปลี่ยนแปลงรหสัรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สําหรับนักศึกษารหัส 59 ต้ังแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

เดิม ใหม่ 
311-201 บทนาํวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานสําหรับ 
            กายภาพบําบัด 

311-103 บทนาํวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานสําหรับ 
            กายภาพบําบัด 

     

วาระที่  4  นโยบายทางวิชาการ 
               ไม่ม ี
  

วาระที่  5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
               5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…. 

          คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปกีารศึกษา 
2560 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ    
การประชุม 
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                    มติที่ประชุม  เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไปดังนี้ 
         1. หน้า 20, 25, 32, 35 และ 55 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 850-492 สหกจิศึกษา 2  จาก  
“8(0-0-24)” เป็น “8(0-24-0)”  
         2. หน้า 28, 32, 35 แก้ไขการระบุหน่วยกิตรายวิชา 850-499 ฝกึงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
จาก  “0(-0-0-300)”  เป็น  “300 ช่ัวโมง” 
         3. หน้า 30, 33 แก้ไขการระบุจํานวนหน่วยกิตวิชาเลือก (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็น  
“2(x-y-z)” 
         4. หน้า 31, 34 แก้ไขการระบุจํานวนหน่วยกิตวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เป็น  “3(x-y-z)” 
         5. หน้า 55 แก้ไขชื่อรายวิชา 850-491 สหกิจศึกษา 1 เป็น “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” 
         6. หน้า 74 สามบรรทดัแรกแก้ไขประเด็นการพิมพ์ลําดับที่ ให้ถูกต้อง 
         7. หน้า 80 แก้ไขคําว่าวิชาปัญหาพิเศษ เป็น “วิชาโครงงาน”  
         8. หน้า 84 แก้ไขทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ให้ตรงกับหน้า 81 
         9. ขอให้พิจารณาทบทวน Curriculum Mapping เนื่องจากไม่มีรายวิชาใดรองรับทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5  
       10. รายวิชา 324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ ขอให้กําหนดความรับผิดหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ด้วย 
       11. หน้า 184 รายวิชา 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ในช่อง “แบบอื่นๆ" ขอให้ระบุ
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย 
       12. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  
 

                5.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ…. 
          คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งปรบัปรุงมาจากหลักสูตร

ฉบับปี พ.ศ. 2555  และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
                    มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ ไปดําเนินการก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  
                    1. หน้า 4 ขอ้ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ  Thailand 4.0  ไว้ด้วย 
           2. หน้า 9 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง   ในตาราง  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงข้อ 1  ให้ระบุ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รองรับกลยุทธ์ข้อ 4 
           3. หนา้ 12-13 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน แก้ไขงบประมาณรายรับ  ในส่วนของค่าลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรี ให้สอดคลอ้งกับจํานวนนักศึกษา และงบประมาณรายจ่าย แก้จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566  
จาก “350”  เป็น  “300” 
           4. หนา้ 24 แผนการศึกษา  ช้ันปีที ่1  ใหร้ะบุ ภาคการศกึษาที่ 1  และภาคการศกึษาที ่2  เนื่องจาก
จัดการเรียนการสอนเป็นภาคการศึกษา 
           5. หนา้ 58 ข้อ 4.1 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
                         1) ให้ตัดคําว่า “สหกิจศึกษา” ออก   
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       2) ตรวจสอบการระบผุลการเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกบั  mapping  หนา้ 70-71  ซึ่งขอ้ 13  ไม่ม ี
ใน mapping    
            6. ใหต้รวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  เช่น 
รายวิชา 675-231, 675-531, 675-632, 685-221  
            7. หน้า 61 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  ขอให้พิจารณากําหนดคุณลักษณะ 
ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร 
            8. หน้า 67  ให้พิจารณาการระบุ mapping ของรายวิชาในหลักสูตร ใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ฯ 
สกอ. โดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใหค้รบ 5 ด้าน 
          9. ขอให้กําหนดความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) ด้านทักษะทางปัญญา   ในรายวิชา 680-311 
อายุรศาสตร์ทั่วไปสําหรับทันตแพทย์ 
         10. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  หัวข้อบัณฑิต และผลที่เกิดกับนักศึกษา ให้ระบุเกณฑ์ 
/การประกันเป้าหมายไว้ด้วย   
                     11. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
ที่สะท้อน active learning  เช่น  รายวิชา 338-215, 665-321 
         12. ขอให้เพิ่มตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  และ
ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชาที่รองรับวัตถุประสงค์ไว้ในภาคผนวกด้วย 
         13. แก้ไขประเด็นการพิมพ์  
 

               5.3  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
           คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งปรบัปรุงมาจากหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. 2555  จึงได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทย- 
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุงใหม่  จึงเสนอคณะ 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  
 
   5.4  การเพิ่มรายวิชา 
         คณะวิทยาศาสตรข์อเพิม่รายวิชา 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยุกต์ (Principles 
of Economics and Application)  จํานวน3(3-0-6) หนว่ยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554  สําหรับนกัศึกษารหสั 55-59 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่ 2       
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  
 
วาระที่  6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทกัท้วง 
     6.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
                      คณะต่างๆ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อคณะ 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                     1. คณะวทิยาการจัดการเสนอเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
จํานวน 4 หลักสูตร  ดังนี ้
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                         1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ผศ.จิราวรรณ  สําอางศร ี* คงเดิม* 
ผศ.ธีรวัฒน์  หงัสพฤกษ ์* คงเดิม* 
ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ คงเดิม 

อ.อรรถพร  หวงัพูนทรัพย ์ อ.รุชดี  บิลหมดั 
ดร.อารีย์  ล้ิมวฒุิไกรจริัฐ คงเดิม 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

               2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ผศ.วชิราภรณ์  จันทร์โพธนุกุล *  คงเดิม 

อ.พัลลภัช  เพญ็จํารัส * อ.ภูมิ ชี้เจริญ  

อ.ดนุพล  ทิพยพ์งศ ์ คงเดิม* 

อ.พริดา  วิภูภิญโญ อ.สุริยันต์ จอมธนชัย 

อ.ธัญดา  แสงวไิล คงเดิม* 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                      3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
นางพจนีย์  ดวงปัญญา  นางสาวกาญจนาถ  จงภกัด ี* 
นางกุลกานต์  เมเวส *  นางสาวเกษราพรรณ  ไข่แก้ว 
นางสาวดรณีกร  สุปันตี นางสาวพัลลภัช  เพ็ญจํารัส  
อาจารย์สมชาต ิ จุลิรัชนีกร * อาจารยว์ีระวรรณ  ศิริพงษ ์
อาจารยณ์ติกา  ไชยานุพงศ ์ คงเดิม* 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
                        4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษา 
อังกฤษ/หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 MR.TAREQ BIN HOSSAIN * คงเดิม*  
 ดร.กุลกานต์  เมเวส คงเดิม 
 อาจารย์สุพิชชา  เอกอรุุ * คงเดิม* 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัธชยั ปิยะวัฒน ์ Mr.Arno T. Immelman 
 DR.YOSHIFUMI HARADA คงเดิม 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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