
             

 

                      วาระที่ 2.1         
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 61(5/2560) 

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสขุ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี                                                                
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน    
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน กรรมการ   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ     
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษส์ุข 
9.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์   
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ ์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
13. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์สทุธิชัย งามช่ืนสุวรรณ 
15. รองคณบดี  คณะเทคนคิการแพทย ์                                                 กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เพ็งแจ่ม  (รักษาการ) 
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กรรมการ   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
17. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
     ดร.สพ.ญ.สกาวพร  ประจันตะเสน  (รกัษาการ) 
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18. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
 นายแดง   โฉมทอง  
21. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต์  กาเทพ                                                                       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
23. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์                                            กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร                                กรรมการ  
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ   
5.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
6.  รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย                                                     กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ําวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                   กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจัดการ                                                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
12. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์                 ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ  
2. อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ                    พ.ศ....        
3. ดร.กันยา   อัครอารีย์                        ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ 
                                                     การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ ์  ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม  
                                                     นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
                                                     คณะวิทยาการจัดการ 
5. นางสาวจิราพร  ยะถาวร  คณะนิติศาสตร์ 
6. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศริิวรางกูร         กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
               รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม   โดยแนะนํากรรมการใหมท่ั้งที่เข้า
ประชุมและไม่ได้เข้าประชุมครั้งนี้ดังนี้  ดร.พัชรวลัย  ใจสมทุร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  และ 
ดร.สัตวแพทย์หญิงสกาวพร  ประจันตะเสน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากนั้น ดําเนินการประชุม
ตามวาระการประชุมดังนี้         
 

วาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                ประธานแจ้งที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือดังนี้ 
                1. การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป   มหาวิทยาลัยขอให้คณะดําเนินการอย่างจริงจังและขอความร่วมมือดังนี้ 
    1)  มหาวิทยาลัยจัดสรร license  ใหแ้ก่คณะเพื่อบริหารจัดการให้แก่นักศึกษาทุกคน  จึงขอให้คณะ
บริหารจัดการ license ให้แก่นกัศึกษา   โดยให้ความสําคัญอย่างจริงจังในการดูแลให้นักศกึษาเข้าใช้โปรแกรม  ดูความ 
ก้าวหน้า  รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
                    2) จากข้อมูลผลการทดสอบภาษาอังกฤษโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโปรแกรม Tell 
Me More ซึ่งประธานเสนอต่อที่ประชุม ยังมีหลายคณะทียั่งไม่แจ้งผลการทดสอบ ได้แก่ คณะเทคนคิการแพทย์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ จึงขอให้รีบดําเนินการแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย  จากข้อมูลดังกล่าว
มีหลายคณะที่นักศึกษาจํานวนค่อนข้างมากยังไม่เข้ารับการทดสอบ/ทดสอบแล้วแต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงขอให้
คณะดแูล/ติดตามความก้าวหน้า และกําชับนักศึกษาว่า จะใช้ผลการทดสอบทีจ่ัดสอบโดยคณะเท่านัน้ หากนักศึกษา
ทดสอบด้วยตนเองจะไม่สามารถเข้าทดสอบซ้ํากับที่จดัสอบโดยคณะ ทําใหต้้องทดสอบในระดับที่สูงขึน้    
                     3) นักศึกษาสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนดพร้อม 
หลักฐานการสอบผ่าน ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2 เป็นต้นไป  โดยต้องเป็นผลการทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกินสองปี
นับถึงวันที่ย่ืนผลการทดสอบ ไปยังคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้คณะทยอยแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
มหาวทิยาลยัจะดําเนินการจัดระบบการตรวจสอบข้อมลูการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาเพื่อใหค้ณะตรวจสอบ
ข้อมูลได้  
                      4) ขอให้คณะกํากับดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  
เมื่อสมัครแล้วจะต้องเข้าและร่วมกิจกรรมใหค้รบถ้วนด้วย  ซึ่งเป็นการฝกึความรับผดิชอบของนักศกึษา  
        2. มหาวทิยาลัยปรบัการเรียนการสอนใหม่โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวทาง  Outcome-Based 
Education (OBE)  โดยในการจัดทําหลักสตูรจะออกแบบรายวิชาแล้วนําไปสู่กระบวนการ/เทคนคิในการจัดการเรียน
การสอน  เพื่อให้เนื้อหาในหลกัสูตรสามารถเทียบเคยีงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนจะต่างไปจากเดิม  คณะจึงควรปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัย โดยปรับได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอปรับตามรอบการ
ปรับปรุงทกุ 5 ปี       
                 3. มหาวิทยาลัยจะปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ให้ตรงกับปรัชญาของรายวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์ศึกษาทั่วไป โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้ดูแล  รายวิชาจะประกอบด้วย      
ชุดวิชาที่ดําเนินการโดยศูนย์ศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ดําเนินการโดยคณะ/วิทยาเขต เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในส่วนของคณะและวิทยาเขต 
 

       ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที ่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน    
               2.1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 59(3/2560)  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560   
 



 4
 

                     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขหน้า 7 วาระที่ 5.1 คําว่า “คณะอุตสาหกรรมการเกษตร”  
เป็น  “คณะอุตสาหกรรมเกษตร”     
 

                  2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน (การประชุม
ครั้งที่ 60(4/2560) เมื่อวันที ่28 เมษายน 2560) 
            ที่ประชุมรับทราบ อนึ่ง  สืบเนื่องจากการพิจารณา เรื่อง  โครงการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศและนกัเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW  หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโครงการดังกล่าว  และให้
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   โดยในปีการศึกษา 2560  เห็นชอบโครงการตามที่เสนอ  และตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป ขอให้ปรับวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับกําหนดการรับตามแนวทางการรับนักศึกษาใหม่   และ
โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งประธานฝากให้ทุกคณะคิดวิธีการรับ
นักศึกษาตามแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ด้วย 
 

วาระที่  3  เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
                  3.1 การเปลี่ยนแปลงแผนการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
           ที่ประชุมรับทราบ  การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษารายวิชา 315-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       
จากเดิมเรียนปีที่ 3 ภาคการศกึษาที ่2  เปลีย่นเป็นเรยีนปทีี่ 2 ภาคการศกึษาที ่2 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

               3.2  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร ์
                     ที่ประชุมรับทราบ   การแจ้งเปิดรายวิชา 875-465 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental and Natural Resource 
Economics : The Political Economy of the Environment)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และเพื่อความสมบูรณ ์ครบถ้วนของเอกสาร
การเปิดรายวิชา ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ  
                      1. ช่ือรายวิชาหัวข้อพิเศษภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมส่อดคล้องกัน  จึงขอให้ปรับให้สอดคล้อง
กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

           2. หน้า 2 ย่อหน้าที่ 2  เหตผุลในการเปิดรายวิชา  ควรระบุให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา 
           3. หน้า 6 ข้อ 10.3 วิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชา   ซึ่งกําหนด งานที่มอบหมายเป็นราย- 

บุคคล ร้อยละ 15  ไม่สอดคลอ้งกับหน้า 9-10 วิธีการวัดและประมวลผล ซึง่รวมร้อยละงานที่มอบหมายเป็นรายบคุคล 
ทุกกิจกรรม รอ้ยละ 20  
                      4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งการจัดแบบ WIL  เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม   
                       นอกจากนี้  ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้การเปิดหัวข้อพิเศษ ภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสตูร  
มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   จึงเห็นควรใหกํ้าหนดแนวปฏิบัติใหม่ดังนี้ 
     1. คณะเสนอขอเปิดหัวข้อพิเศษ ภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสตูร ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะแล้ว  ไปยังฝ่ายวิชาการของวิทยาเขต 
     2. ฝ่ายวิชาการของวิทยาเขต เสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     3. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต   แจ้งคณะเจ้าของรายวิชาเพื่อทราบและ
ดําเนินการตามมติที่ประชุม               
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     4. คณะแจง้เปิดหัวข้อพิเศษ ภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสูตร  ไปยังฝ่ายทะเบียนฯ  
     5. การเสนอเปิดหัวข้อพิเศษ ภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสูตร  ให้เสนอพิจารณา
ล่วงหน้า  1 ภาคการศึกษา  และการพิจารณาสิ้นสุดที่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 
 
วาระที่  4  นโยบายทางวิชาการ 
               ไม่ม ี
  

วาระที่  5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
                5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…. คณะนิติศาสตร์ 

          คณะนติิศาสตร์เสนอปรับปรุงหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต   ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. 
2554  และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการ โดยหารือ
ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  
         1. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ตามข้อ (1)  และข้อ (5) บัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจไม่สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ 
         2. หน้า 11 ปรับปรัชญาของหลักสตูรให้ชัดเจน  และสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
         3. หน้า 14-15 แผนพฒันาปรับปรุงหลักสูตร ให้เพิม่หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ในแผนการพัฒนาข้อที่ 2   
กลยุทธ์ข้อที่ 5 และแผนพัฒนาข้อที่ 3 กลยุทธ์ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4  
         4. ต้ังแต่หน้า 27-32   2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางกฎหมาย  24 หน่วยกิต  ให้ตัดรายวิชาออก และระบุ
ข้อความใหม่  ให้ครอบคลมุรายละเอียดการเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางกฎหมาย 
         5. ให้ตรวจสอบและแก้ไขรหัสรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 เนื่องจากรหัสซ้าํกับรายวิชาหัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับการศกึษากฎหมายอาเซียน 2  
         6. ให้ตรวจสอบและแก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา ดังนี้  รายวิชา 870-181 ทกัษะเพื่อการ ศึกษา
กฎหมาย  รายวิชา 870-485 สหกจิศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 
         7. หน้า 121-124 ปรบัแก้ปี พ.ศ. ในตารางภาระงานสอน เป็น 2560-2564 
         8. หน้า 128 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อ 2 ใหร้ะบุคุณลักษณะพิเศษให้ชัดเจน 
เช่นหลักสูตรกาํหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชากฎหมายแก่สังคม (Pro Bono)  ซึ่งถือเป็นจุดเด่น 
         9. หน้า 179 หมวดที่ 8 ให้ตัดข้อ  6) ออก  เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) แล้ว 
                   10. ประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
          1) ให้ระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
          2) ตรวจสอบและระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 ของสกอ. 
                   11. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขโรมัน  
                   12. หน้า 186  แก้คําว่า “ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (2560)” เป็น “ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้” 
                    13. แก้ไขประเด็นเกี่ยวกับการพิมพ์ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร   
 

               5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ….. 
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          คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554 และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรงุใหม่ในปีการ-  
ศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม 
 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรก่อนเสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไปดังนี้ 
         1. หน้า 56-57  ข้อ 4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูภ้าคปฏิบัติสําหรับเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร และข้อ 4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องสหกิจศึกษา ควรสอดคล้องกับ mapping หน้า 69 
                      2. ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  เช่น  รายวิชา 857-322,   
857-411,   857-422,  857-323  
         3. หน้า 64 กําหนดความรับผิดชอบหลักด้านความรู้ในรายวิชาต่อไปนี้  890-222,  890-226,  
890-227 และ 890-231 
         4. แก้ไขหน่วยกิตรายวิชา 857-391 และ 857-491 เป็น “1(0-2-0)” ทุกที่ที่ปรากฏ 
         5. หน้า 125  Active Learning  รายวิชา 853-442  รวมแล้วเกนิ 100 % 
         6. แก้ไขเนื่องจากพิมพ์ผิด รายละเอียดตามเอกสารหลักสูตรทีแ่นบ  เช่น  
             1) หน้า 7 คําว่า คณะศิลปะศาสตร์  แก้ไขเป็น  “คณะศลิปศาสตร์”   
             2) หน้า 15 รายวิชาภาษา (เลือก) มีเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  ควรระบุวิชาภาษาอื่น ๆ ด้วย 
             3) หน้า 56 ข้อ 4.1 คําว่า “เพื่อนําไปการพัฒนาเป็นโครงงาน”  แก้ไขเป็น “เพื่อนําไปพัฒนา
เป็นโครงงาน”   
             4) หน้า 56 คําว่า “การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสําหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
และ” เปลี่ยนเป็น “การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสําหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร” 
             5) หน้า 57 ข้อ 4.2 สหกิจศึกษา ขอให้ปรับการเขียนคําอธิบายให้เป็นปัจจุบัน 
 

วาระที่  6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทกัท้วง 
     6.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
                      คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัด 
การประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังนี้  
  

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
อาจารยณ์ัฐกานต์ รัตนพันธุ์* 
 

คงเดิม* 

อาจารยด์วงธิดา พัฒโน 
 

คงเดิม 

อาจารยธ์นิถา แสงวิเชียร * 
 

คงเดิม* 

อาจารยพ์รณพรรษ ศิริสกุล 
 

อาจารยท์รงสิน ธีระกุลพิศทุธิ ์
 

ดร.อรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ 
 

คงเดิม 

      * อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสูตร 
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