
                        
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังท่ี 67(11/2560) 

วนัพุธท่ี 13 กันยายน 2560  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส   ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์                                            กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พจน์  โกวิทยา  
3. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสูตร                                กรรมการ 
     ดร.กวินพฒัน์   สิริกานติโสภณ  
4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารยย์พุาวดี   สมบูรณกลุ 
5.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศึกษา กรรมการ 
     ดร.สุขสวสัด์ิ   ศิริจารุกลุ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ ์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย ์ดร.พงศธร  อมรพิทกัษสุ์ข 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์   บุญแสวง 
9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
      ดร.จินตนา   ดาํเกล้ียง  (แทน)   
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมา   ดว้งเงิน 
11. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ  
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัญนชั   กนกวิรุฬห์  (แทน) 
12. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารยท์นัตแพทยห์ญิงฉวีวรรณ   ช่ืนชูผล 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรษมน   บุษบงษ ์
14. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์            กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา   แกว้ประดบั 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์            กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี   อ้ึงโพธ์ิ 
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16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารยสุ์ทธิชยั   งามช่ืนสุวรรณ 
17. คณบดี  คณะเทคนิคการแพทย ์                                                 กรรมการ 
      ดร.นฐั   ตณัศิลา  (แทน) 
18. รองผูอ้าํนวยการวิทยาลยันานาชาติ วทิยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ   
      ดร.อาทิตยา   นิตยโ์ชติ 
19. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
      ดร.สตัวแพทยห์ญิงสกาวพร  ประจนัตะเสน  (รักษาการ) 
20. ศาสตราจารย ์ดร.ดวงพร  คนัธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 
      ผูท้รงคุณวฒิุสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
21. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 
      ผูท้รงคุณวฒิุสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผูท้รงคุณวฒิุสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
23. ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    
      นายแดง   โฉมทอง  
24. หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์                                                            กรรมการและเลขานุการ 
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
25. นางอุไรรัชต ์  ราชพิทกัษ ์                                                                               กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
26. นางจิราภรณ์  ระฆงั                                                                                                      ผูช่้วยเลขานุการ 
  

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ  
2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กรรมการ 
3.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาส่ือและการเรียนการสอน กรรมการ   
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทยแ์ผนไทย                                                     กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกลุ  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวฒิุสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กร  ศรเลิศลํ้าวาณิช  คณะเภสชัศาสตร์                                   กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวฒิุสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8.  ดร.ณฐัธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจดัการ                                                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวฒิุสาขาพาณิชยศาสตร์/บญัชี/บริหารธุรกิจ 
9.  ผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.จุฑารัตน์   เอ้ียวกฤตยากร             ผูช้ี้แจงเร่ือง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  
2.  ดร.จอมขวญั  สุทธินนท ์                   ผูช้ี้แจงเร่ือง การเปิดรายวิชาและแผนการศึกษาใหม่สาํหรับนกัศึกษา 
              ต่างชาติ    และการเปิดรายวชิาศึกษาทัว่ไปของคณะศิลปศาสตร์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
                 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานท่ีประชุม   กล่าวเปิดการประชุมโดยแนะนาํกรรมการใหม่   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวลัย ์  เลิศเลอวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     จากนั้น  ดาํเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมดงัน้ี         
 

วาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                   ประธานขอความร่วมมือรองคณบดีท่ีดูแลดา้นวิชาการของทุกคณะ ซ่ึงเป็นกรรมการฯ  ของท่ีประชุมน้ี 
ใหแ้จง้คณบดีเพื่อรับทราบขอ้มูลดว้ยกรณีท่ีท่ีประชุมมีมติเร่ืองสาํคญั/ประเดน็สาํคญั  
 
วาระท่ี  2   การพจิารณารายงานการประชุมและรับทราบผลการพจิารณามติเวยีน    
                   2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ คร้ังท่ี 61(5/2560)  
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560   
 

                          ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่แกไ้ข 
 

                      2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน  ดงัน้ี 
               - การประชุมคร้ังท่ี 62(6/2560) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
               - การประชุมคร้ังท่ี 63(7/2560) เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 
               - การประชุมคร้ังท่ี 64(8/2560) เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม  2560 
               - การประชุมคร้ังท่ี 65(9/2560) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 
               - การประชุมคร้ังท่ี 66(10/2560) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
 

              ท่ีประชุมรับทราบ    และประธานขอใหผู้ช่้วยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศึกษาแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
อนุมติัโครงการรับศึกษาโดยวิธีพิเศษของคณะต่าง ๆ   โครงการรับนกัศึกษานานาชาติ     และการรับนกัศึกษาตาม
แนวทางการรับนกัศึกษาใหม่ใหท่ี้ประชุมคณบดีทราบดว้ย เพื่อรับทราบขอ้มูลร่วมกนั 
  
วาระท่ี  3   นโยบายทางวชิาการ 
                  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ และขอความร่วมมือดงัน้ี 
                  1. กระบวนการจดัการเรียนรู้    มหาวิทยาลยัมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในดา้นการจดั
การศึกษาเชิงบูรณาการโดยกาํหนดใหทุ้กหลกัสูตรจดัรายวชิาท่ีสอดแทรก WIL ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  ของรายวิชาใน
หลกัสูตร  ในส่วนของสหกิจศึกษาใหมี้ผูไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนนกัศึกษา         
ในหลกัสูตร    การใชภ้าษาองักฤษร่วมในการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ของรายวิชา   และให ้
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ทุกหลกัสูตรจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)    โดยแต่ละรายวิชาจดักระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก    
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50   ของจาํนวนชัว่โมงบรรยาย  และตอ้งมีรายวิชาในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  จดัการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก  ซ่ึงคณะไดน้าํนโยบายดงักล่าวไปดาํเนินการระยะหน่ึงแลว้   ในขั้นต่อไปจะขบัเคล่ือนนโยบาย
ดงักล่าวอยา่งจริงจงัโดยเฉพาะเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก   ขอความร่วมมือคณะช่วยกาํกบัดูแลใหก้าร
จดัการเรียนการสอนเป็นแบบเชิงรุกจริงและถูกตอ้งมากข้ึน  ซ่ึงท่ีผา่นมาจะจดักิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาเขียน
รายงานเป็นส่วนใหญ่  การจดัการเรียนการสอนเชิงรุกเป็นการจดักิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้   มีการมอบหมายงานท่ีบูรณาการระหวา่งรายวิชา/ศาสตร์อ่ืน/
ขา้มคณะ   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/สถานท่ีจริงตามบริบทของสาขาวิชา    การลดเวลาเรียนทฤษฎีใหน้อ้ยลง   
และการวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงจะช่วยลดเวลาการสอบกลางภาคและการสอบไล่  สาํหรับ       
ในส่วนของมหาวิทยาลยัจะสนบัสนุนเร่ืองการจดัอบรม/ใหค้วามรู้แก่อาจารยซ่ึ์งจดักิจกรรมตลอดปี   จึงขอฝากให ้ 
เชิญชวนอาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัดว้ย 
      2.  จากการประชุม Workshop  ทีมผูบ้ริหาร  เม่ือวนัท่ี 9-12 กรกฎาคม 2560  ณ  จงัหวดัน่าน  ไดมี้ 
นโยบายใหมี้การบูรณาการรายวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิดสอนซํ้าซอ้นเขา้ดว้ยกนั   การจดัการเรียนการสอนร่วมกนัใน
บางจุดซ่ึงคณะตอ้งช่วยดูแลและจดัการร่วมกนัระดบัหน่ึง   เช่น  ดา้นการท่องเท่ียว   เปิดสอนหลายวิทยาเขต  โดย
แต่ละวิทยาเขตมีจุดเด่นต่างกนั   จึงขอใหพ้ิจารณาวา่  จะสอน/ใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งไร บูรณาการอยา่งไร      
ในอนาคตการเปิดหลกัสูตรจะเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมเพือ่รองรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีหลากหลาย เช่น จดัหลกัสูตรต่อเน่ือง 
จดัหลกัสูตรอบรมระยะสั้นใหป้ระกาศนียบตัรโดยคณะ ซ่ึงตอ้งจดัใหดึ้งดูด มีจุดเด่น สอดคลอ้งกบัยคุสมยั  ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนไป   ดงันั้น  ตอ้งปรับหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  โดยไม่ตอ้งรอปรับตามรอบ
การปรับปรุง 5 ปี    
       3.  การจดัการเรียนการสอนรายวิชา/หลกัสูตรเป็นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เขา้
เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน  (ASEAN University Network; AUN)  ซ่ึงเป็นความร่วมมือของสถาบนั 
อุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน มีประมาณ 30 
ประเทศ มหาวิทยาลยัในประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยการคดัเลือกจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยับูรพา  มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงสมาชิกเครือข่าย
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเรียนขา้มสถาบนัได ้ โดยสถาบนัตอ้งมีรายวิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษแขวนบนเวบ็ไซต ์ 
นกัศึกษาเขา้ดูวา่สนใจเรียนวชิาใด  ในส่วนของ ม.อ. ท่ีผา่นมามีเฉพาะคณะวิทยาการจดัการท่ีมีนกัศึกษาเรียนใน
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)   และขณะน้ีมีบางหลกัสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์ นาํร่องโดยจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษควบคู่กบัหอ้งเรียนหลกัสูตรปกติ   ไดแ้ก่  หลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  และสาขาวิชา
ชีววิทยา    จึงขอเชิญชวนใหค้ณะพฒันาหลกัสูตรโดยจดัการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน     
 
วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอท่ีประชุมพิจารณา   
                    4.1  การเปิดรายวชิาหวัขอ้พิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 

            คณะวทิยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา 348-471 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 ในหวัขอ้เศรษฐกิจ- 
ฐานชีวภาพ  (Special Topics in Biothchnology I : Bioeconomy)  จาํนวน  1(1-0-2) หน่วยกิต  ซ่ึงเป็นวชิาในหมวดวิชา 
 



 5
 
 
เฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บงัคบั) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2559  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงัราย 
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักล่าว  โดยให้รับความเห็นดงัต่อไปน้ีไปดาํเนินการ  
แลว้เสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  
                      1. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาและเน้ือหารายวิชา  ปรับให้สอดคลอ้งกบัช่ือหัวขอ้เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ  โดยให้มีเน้ือหาและบูรณาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ดว้ย   
        2. ขอให้พิจารณาทบทวนความรับผิดชอบในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดา้นท่ี 5 โดยให้มีความ
รับผิดชอบหลกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในเคา้โครงรายวิชา      
  

                     4.2  การเปิดรายวชิาและแผนการศึกษาใหม่สาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
              คณะศิลปศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  และแผนการศึกษาใหม่สาํหรับ

นกัศึกษาต่างชาติ  เพื่อคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  ดงัน้ี 
                           1. เปิดรายวชิาใหม่ ในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ สําหรับนักศึกษาต่างชาติ จาํนวน  
12 รายวชิา 
                1) รายวชิา 895-720 ทกัษะการฟังการพดูภาษาไทย (Thai Listening and Speaking Skills) จาํนวน  
3(3-0-6) หน่วยกิต  
               2) รายวิชา 895-721 ทกัษะการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Skills) จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
               3) รายวิชา 895-722 ทกัษะการเขียนภาษาไทย (Thai Writing Skills) จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                 4) รายวิชา 895-723 โครงสร้างภาษาไทย (Structure of Thai Language) จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
               5) รายวิชา 895-724 ภาษาไทยกบัการแสดง (Thai Language and Performance)  จาํนวน  
3(2-2-5) หน่วยกิต 
               6) รายวิชา 895-725 สุนทรียศาสตร์ในวฒันธรรมไทย (Aesthetics in Thai Culture)   จาํนวน  
3(2-2-5) หน่วยกิต 
              7) รายวิชา 895-726 การอ่านตีความภาษาไทย (Thai Interpretive Reading) จาํนวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต 
               8) รายวิชา 895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์(Thai Creative Writing) จาํนวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต 
              9) รายวิชา 895-728 การสนทนาภาษาไทย (Thai Conversation) จาํนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
            10) รายวิชา 895-729 ภาษาไทยในวฒันธรรมพื้นบา้น (Thai Language in Folk Culture) จาํนวน 
3(3-0-6) หน่วยกิต 
            11) รายวิชา 895-730 บูรณาการฝึกสอน (Integrated Teaching Practicum) จาํนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
            12) รายวิชา 895-731 ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว (Thai for Tourism) จาํนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  
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       2. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

                                                                         ช้ันปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1                   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
895-720 ทกัษะการฟังการพดูภาษาไทย     3(3-0-6) 
895-721 ทกัษะการอ่านภาษาไทย      3(3-0-6) 
895-722 ทกัษะการเขียนภาษาไทย      3(3-0-6) 
895-723 โครงสร้างภาษาไทย      3(3-0-6) 
895-724 ภาษาไทยกบัการแสดง      3(2-2-5) 
895-725 สุนทรียศาสตร์ในวฒันธรรมไทย     3(2-2-5) 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2     จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
895-726 การอ่านตีความภาษาไทย      3(3-0-6) 
895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์    3(3-0-6) 
895-728 การสนทนาภาษาไทย      3(2-2-5) 
895-729 ภาษาไทยในวฒันธรรมพื้นบา้น     3(3-0-6) 
895-730 บูรณาการฝึกสอน      3(2-2-5) 
895-731 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาและแผนการศึกษาดงักล่าว  โดยให้รับความเห็นเก่ียวกบั
การเปิดรายวิชาไปดาํเนินการ ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  

              1. เหตุผลการขอเปิดรายวิชา ระบุหลากหลาย  ขอใหร้ะบุเหตุผลในลกัษณะเดียวกนัทุกรายวิชา 
              2. ตรวจสอบและแกไ้ขการระบุกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาตามหน่วยกิตของภาคทฤษฎี  

และวิธีการวดัและประเมินผลของรายวิชา ใหส้อดคลอ้งกบัการระบุในแบบฟอร์มกระบวนการการจดัการเรียนรู้
และวิธีการวดัและการประเมินผล ท่ีแสดงร้อยละของกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสะทอ้น active learning 

              3. รายวิชา 895-272 ขอ้ 6 วตัถุประสงคร์ายวิชา  แกค้าํวา่  “ถ่ายถอด”  เป็น  “ถ่ายทอด” 
 

                     4.3  การเปิดรายวชิาศึกษาทัว่ไปของคณะศิลปศาสตร์ 
                คณะศิลปศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สาํหรับนกัศึกษา 

ระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ      
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงัน้ี 

               1) รายวิชา 895-124 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 (Art of Communication in Thai 
Language in the 21th century)  จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

               2) รายวิชา 895-228 อรรถรสภาษาไทย (Appreciation in Thai Language)  จาํนวน 3(3-0-6)  
หน่วยกิต 
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              มติท่ีประชุม   มีความเห็นใหค้ณะ พิจารณา  2 แนวทาง  และใหเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาอีก

คร้ัง   
 

            1. การเปิดรายวชิา 895-124 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   
                              แนวทางท่ี 1    เปิดเป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไปและจดัเป็นรายวิชาหน่ึงในชุดวิชา   รู้เท่าทนัส่ือ  
ท่ีดาํเนินการโดยศูนยศึ์กษาทัว่ไป  ให้ปรับจาํนวนหน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต   และปรับช่ือรายวิชา/คาํอธิบาย
รายวิชาให้สอดคลอ้งกนัโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือดว้ย   
         แนวทางท่ี 2  เปิดเป็นวชิาเลือกเสรี  จาํนวนหน่วยกิตคงเดิม  คือ  3 หน่วยกิต  โดยขอใหป้รับช่ือ
รายวิชา/คาํอธิบายรายวิชาใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งกนั มีเน้ือหาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือดว้ย   

               2. การเปิดรายวชิา 895-228 อรรถรสภาษาไทย   
                    แนวทางท่ี 1  เปิดเป็นรายวชิาศึกษาทัว่ไป   ขอใหป้รับจาํนวนหน่วยกิตเหลือ 1 หน่วยกิต 
       แนวทางท่ี 2  เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี  จาํนวนหน่วยกิตคงเดิม คือ 3 หน่วยกิต  และใหแ้กไ้ข หนา้ 3  

ขอ้ 10.3 วิธีการวดัและการประเมินผลของรายวิชา    ระบุร้อยละของสอบกลางภาค  (ร้อยละ 20)    และสอบปลายภาค 
(ร้อยละ 30) ไม่สอดคลอ้งกบัหนา้ 5  ซ่ึงระบุร้อยละของสอบกลางภาค (ร้อยละ 10) และสอบปลายภาค (ร้อยละ 20)  
 

                    4.4  การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทัว่ไปของคณะศิลปศาสตร์ 
               คณะศิลปศาสตร์เสนอปรับปรุงรายวชิา 890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ (Introduction to 

English Writing) จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในกลุ่มวิชาภาษา (เลือก) สาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทุกหลกัสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป โดยปรับจาํนวนหน่วยกิต เป็น         
“3(2-2-5) หน่วยกิต” และปรับคาํอธิบายรายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พจิารณา ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                            มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาดงักล่าว  โดยใหป้รับจาํนวนหน่วยกิตเหลือ  2 หน่วยกิต  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีกาํหนดให้รายวิชาศึกษาทัว่ไป  มีจาํนวน 2 หน่วยกิต  และให้
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ต่อไป  
 

      4.5 โครงการรับนกัศึกษาจากผูผ้่านการแข่งขนัโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ฯ     
               คณะวิทยาศาสตร์เสนอโครงการรับนกัศึกษาจากผูผ้่านการแข่งขนัโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พจิารณา  ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
                            มติท่ีประชุม    เห็นชอบโครงการดงักล่าว   โดยใหรั้บความเห็นดงัต่อไปน้ีไปดาํเนินการ  ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลยัอนุมติัต่อไป  
      1. โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีในการเพิ่มโอกาสการเขา้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการกาํหนด
จาํนวนรับผูเ้ขา้ศึกษา 2 คน นอ้ยเกินไป  จึงขอใหพ้ิจารณาเพิ่มจาํนวนรับผูเ้ขา้ศึกษา   
      2. คุณสมบติัของผูส้มคัร  ขอ้ 2 ประสงคจ์ะรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยหรือไม่  
หากประสงคจ์ะรับ  ระบุใหค้รอบคลุมดว้ย  
     3. ขอ้ 10 เง่ือนไขและการชดใชทุ้น   
                             1) ขอ้ 1 ขอ้ความ  “ตามแบบฟอร์มยืนยนัสิทธ์ิของคณะภายในเวลาท่ีกาํหนด”  ตดัคาํว่า 
“ของคณะ” ออก 
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          2) ขอ้ 5 ตดัขอ้ความ  “หรือท่ีคณะ กรรมการฯ จะกาํหนดต่อไปในภายหลงั”  ออก   
     4. ให้เพิ่มกาํหนดการรับสมคัรและการดาํเนินการดว้ย 
 

 

       อน่ึง ท่ีประชุมเห็นควรใหมี้แนวปฏิบติัในการเสนอเร่ืองโครงการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ  เพือ่ให้
การพิจารณาของท่ีประชุมเป็นไปดว้ยความรอบคอบ    ชดัเจน   และมีขอ้มูลเพียงพอในการพิจารณา      จึงกาํหนด
แนวปฏิบติัใหง้านรับนกัศึกษาเสนอความเห็นและขอ้มูลประกอบการพิจารณา ในประเดน็ความครบถว้นของ
หวัขอ้ในโครงการ  ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ/์เกณฑก์ารรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั/สกอ.  รวมทั้งความเห็น   
อ่ืน ๆ ท่ีทาํใหโ้ครงการท่ีคณะเสนอมีความครบถว้น สมบูรณ์ 
 

วาระท่ี  5   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
                     5.1 คาํสัง่ เร่ือง  ใหผู้ท้รงคุณวฒิุในกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ชุดปัจจุบนั   ดาํรงตาํแหน่ง
ผูท้รงคุณวฒิุต่อไปอีกจนกวา่จะมีคาํสัง่แต่งตั้งชุดใหม่ 
                           ท่ีประชุมรับทราบ   คาํสัง่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ี 1710/2560  ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2560  เร่ือง    
ขอขยายเวลาการดาํรงตาํแหน่งผูท้รงคุณวฒิุสาขาต่าง  ๆไดแ้ก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และสาขาพาณิชยศาสตร์/บญัชี/บริหารธุรกิจ   ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี  
และผูท้รงคุณวฒิุจะหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  ตามคาํสัง่ท่ี 2483/2558 ลงวนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2559 ใหด้าํรงตาํแหน่งผูท้รงคุณวฒิุต่อไปอีกจนกวา่จะมีคาํสัง่แต่งตั้งชุดใหม่  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม   และประธานแจง้วา่ ขอใหผู้ท้รงคุณวฒิุตามคาํสัง่น้ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

                      5.2  การเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
               ท่ีประชุมรับทราบ  การขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดงัน้ี 
                           1)  รายวิชา xxx-xxx เลือกวิชาบงัคบั  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   เดิมเรียนชั้นปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  ยา้ยไปเรียน ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
                           2) รายวิชา 330-101 หลกัชีววิทยา 1   เดิมเรียนชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1   ยา้ยไปเรียนชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
                           3) รายวิชา 331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  เดิมเรียนชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ยา้ยไปเรียน 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

                      5.3  การเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
               ท่ีประชุมรับทราบ การขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงัน้ี  
                           1) รายวิชา 221-351 อุทกวิทยา    เดิมเรียนชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2    ยา้ยไปเรียน ชั้นปีท่ี 3     
ภาคการศึกษาท่ี 1 
                           2) รายวิชา 223-301 การสาํรวจ    เดิมเรียนชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    ยา้ยไปเรียน ชั้นปีท่ี 2    
ภาคการศึกษาท่ี 1 
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                           3) รายวิชา 221-353 ปฏิบติัการ กลศาสตร์ของไหล   เดิมเรียนชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 
2   
ยา้ยไปเรียนชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 
                           4) รายวิชา xxx-xxx วิชาเลือกมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   เดิมเรียนชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษา   
ท่ี 2  ยา้ยไปเรียนชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
                           5) รายวิชา 223-351 การสุขาภิบาล   เดิมเรียนชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  ยา้ยไปเรียนชั้นปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                           6) รายวิชา 223-321 การควบคุมมลพิษนํ้าจากอุตสาหกรรม  เดิมเรียนชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
ยา้ยไปเรียนชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   และเปล่ียนรหสัรายวิชา  เป็น  “223-422” 
 

                   5.4  การนาํรายวชิาของคณะศิลปศาสตร์ไปเปิดสอนท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                          ท่ีประชุมรับทราบ การอนุญาตใหว้ิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนาํรายวิชาไปเปิดและบริหารจดัการเรียน
การสอนใหก้บันกัศึกษาจาก Yulin Normal University ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 
โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ จาํนวน 3 รายวิชา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงัน้ี 
           1) รายวชิา 893-432  การแปลภาษาจีน 1 (Chinese Translation I)  จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
(เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2560) 
          2) รายวชิา 893-434  การแปลภาษาจีน 2 (Chinese Translation II)  จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   
(เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2560) 
           3) รายวิชา 893-435 การล่ามภาษาจีน (Interpretation) จาํนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (เปิดภาคการศึกษาท่ี 
2/2560) 
               ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์อนุญาตใหว้ิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเปิดสอนรายวิชาทั้ง 3 ขา้งตน้ เฉพาะปีการศึกษา 
2560  เท่านั้น หากมีความประสงคจ์ะนาํรายวิชาไปเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป  ขอใหแ้จง้คณะฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อพิจารณา 
 
วาระท่ี  6   เร่ืองเสนอท่ีประชุมพจิารณาทักท้วง 
      6.1 การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรของหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี  
                        กองบริการการศึกษาเสนอเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรของ
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ดงัน้ี 
                           1. คณะศิลปศาสตร์ขอเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   จาํนวน 
2 หลกัสูตร   

                       1) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ทั้งน้ี ตั้งแต่
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560   เป็นตน้ไป 

เดิม เปล่ียนแปลงใหม่ 
ผศ.วนัทนา   ไกรฤกษ*์ ดร.กฤติยา   รัตนะกานตะดิลก* 
ดร.สมฤดี   คงพฒุ* คงเดิม* 
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เดิม เปล่ียนแปลงใหม่ 

ดร.จอมใจ  สุทธินนท*์ คงเดิม* 
อาจารยชุ์ติมา   สวา่งวารี คงเดิม 
ผศ.ดร.ไซนี   แวมูซอ คงเดิม 

    * อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

                    2) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2554   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  2560   เป็นตน้ไป 
 

เดิม เปล่ียนแปลงใหม่ 
อาจารยบุ์ษกร   โกมลตรี คงเดิม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กณุฑลีย ์  ไวทยะวณิช* อาจารยอ์ภิญญา   จงวฒันไพบูลย*์ 
ดร.สุรพงษ ์  ยิม้ละมยั* คงเดิม* 
อาจารยรั์ชนีฉาย    เฉยรอด คงเดิม 
ดร.จอมขวญั   สุทธินนท ์ คงเดิม 

   * อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

           2. คณะพยาบาลศาสตร์ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป   
 

เดิม  เปล่ียนแปลงใหม่ 

นางบุศรา  หม่ืนศรี  คงเดิม  

นางสาววรางคณา  ชชัเวช  คงเดิม  

นางสาววรรณวิมล  เบญจกลุ  คงเดิม  

นางพชัรี  คมจกัรพนัธ์ุ  นางพิมพิศา  ศกัด์ิสองเมือง  

นายไผโรส  มามะ  นางเกณิกา  จิรัชยาพร  
  

                      3. คณะวิทยาศาสตร์ขอเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาํนวน  
2 หลกัสูตร   

1) เปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558    

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ 
อาจารยน์ํ้ าทิพย ์ ตระกลูเมฆี* คงเดิม* 
อาจารยนิ์ธิ  ทะนนท ์ อาจารยสุ์ธิรา  พลนัสงัเกตุ 
อาจารยศ์ษิวิมล  อ่ิวสกลุ คงเดิม 
อาจารยศุ์ภศิษฎ ์ กาจกาํแหง คงเดิม 
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อาจารยส์มศกัด์ิ  คงแสง* คงเดิม* 

* อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

           2) เปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
เดิม 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ใหม่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมลธรรม   อํ่าสกุล คงเดิม  
รองศาสตราจารยว์ิลาวณัย ์  เจริญจิระตระกลู ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปรียานุช   บวรเรืองโรจน์ 
รองศาสตราจารย ์ดร. เสาวลกัษณ์   พงษไ์พจิตร ดร.ลกัขณา   กญัหะยวูะ 
ดร.วิลานี   จุง้ลก คงเดิม 
ดร.วิภาวดี   เสียงลํ้า คงเดิม  

 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปล่ียนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรดงักล่าว  และเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 7   เร่ืองอ่ืน  ๆ
                1.  รายวิชาศึกษาทัว่ไป  ขอใหค้ณะท่ีเปิดสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ทบทวนรายวิชาใหเ้ป็นวิชาศึกษา-
ทัว่ไปตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  และปรับจาํนวนหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั โดยเสนอเป็นการขอปรับปรุงรายวชิาไปยงัมหาวิทยาลยั   สาํหรับรายวชิาใดท่ีทบทวนแลว้ไม่ประสงค์
จะเปิดเป็นวิชาศึกษาทัว่ไปใหก้าํหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี   และมอบหมายใหง้านหลกัสูตรและพฒันาอาจารย์
ปรับแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา โดยเพิม่หวัขอ้  วิชาเลือกเสรี  ไวใ้นแบบฟอร์มดว้ย 
                2.  การกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบั
รายไดใ้นอนาคต (กรอ.)    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ แจง้วา่  เกณฑก์ารพิจารณาของ 
กยศ. และ กรอ. จะพิจารณาจาก 2  ส่วน คือ  (1)  สถาบนั  ตอ้งผา่นการประเมินระดบัพอใช ้  ต่อมามีการประเมิน
ระดบัหลกัสูตร หากหลกัสูตรไม่ผา่นการกาํกบัมาตรฐาน จะไม่สามารถกูไ้ด ้  (2) นกัศึกษาตอ้งมีผลการเรียนตาม
เกณฑ ์ ท่ีกาํหนดจึงจะกูไ้ด ้     สาํหรับปีการศึกษาน้ีซ่ึงมีประเดน็ปัญหานกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีไม่ผา่นการกาํกบั
มาตรฐานจาก สกอ.  ซ่ึงไม่ผา่น 11 หลกัสูตร  โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ 4  หลกัสูตร (มี 1 หลกัสูตรไม่เปิดรับนกัศึกษา) 
วิทยาเขตปัตตานี 6 หลกัสูตร และวิทยาเขตภูเกต็ 1 หลกัสูตร  ไดม้อบใหก้องกิจการนกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลวา่ มี
นกัศึกษากลุ่มใดบา้งท่ีกูไ้ม่ได ้  โดยในเบ้ืองตน้ไดแ้จง้ขอ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการใหค้ณบดีทราบดว้ยแลว้  และจะ
นดัประชุม 5 วิทยาเขต เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวต่อไป     
                        ประธานขอความร่วมมือ โดยขอใหช่้วยกนัดูแลเร่ืองหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ. 
โดยเฉพาะประเดน็อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ใหมี้เพยีงพอเป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ. 
กาํหนด  เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อนกัศึกษา  
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เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
 
    (นางอุไรรัชต ์ ราชพิทกัษ)์                          (นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย)    
กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ                 หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
        บนัทึกการประชุม                                     กรรมการและเลขานุการ 


