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   การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ 
โดยวาระเวียน 

   

      ฝายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  โดยวาระเวียน จํานวน  
2  ครั้ง ดังนี้   
 

 1. การประชุมครั้งที่ 80(10/2561) กําหนดทักทวงวันที่ 27 กันยายน 2561 
        เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  จํานวน 1  เรื่อง 
           การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร   
                       -เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557   
 

        เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  จํานวน 11  เรื่อง 
                    1. การเปดรายวิชาหัวขอพิเศษคณะวิทยาศาสตร 
                         -รายวิชา 324-479 หัวขอพิเศษทางเคมีประยุกต ในหัวขอการวิเคราะห สารอินทรียตกคาง/
ปนเปอนปริมาณนอยในอาหารและสิ่งแวดลอม (Special Topic in Applied Chemistry: Analysis of trace organic 
compound residue/contamination in food and environment)  จํานวน  2(2-0-4) หนวยกิต    
 

        2. การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร 
             -รายวิชา 332-108 ฟสิกสประยุกต (Applied Physics) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
             -รายวิชา 332-118 ปฏิบัติการฟสิกสประยุกต (Applied Physics Laboratory) จํานวน   
1(0-3-0) หนวยกิต 
 

        3. การเปดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
                          -รายวิชา 220-421 ปฐพีกลศาสตรข้ันสูง (Advanced Soil Mechanics) จํานวน 3(3-0-6) 
หนวยกิต    
                         -รายวชิา 215-478 การบํารงุรกัษาแบริ่งลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล (Rolling Element Bearing 
Maintenance in Machine) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต    
                          -รายวิชา 242-437 โครงสรางคอมไพเลอร (Compiler Structures) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต    
 

                    4. การปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร 
            -รายวิชา 332-101 ฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics I) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต     
                         -รายวชิา 332-111 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics Laboratory I) 
จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต    
                   -รายวิชา 332-102 ฟสิกสพื้นฐาน 2 (Fundamental Physics II) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต    
                         -รายวชิา 332-112 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 2 (Fundamental Physics Laboratory II) 
จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต   
 

        5. การปรับปรุงรายวิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของคณะเภสัชศาสตร   
                        -ปรับปรุงรายวชิาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สําหรับนักศึกษา
ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2558-2560   
 
 
 



  
        -2- 
 
        6. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร 
                        -เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร   เปนวิชา
เลือกเสรีของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัช-
กรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557                  
 

        7. การเปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหนวยกิตในรายวิชาของคณะศิลป-
ศาสตร 
                          -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 1 รายวิชา และเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหนวยกิตในรายวิชา 
จํานวน 3 รายวิชา  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาภาษา  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร   และ
หมวดวิชาเลือกเสรี  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2561 เปนตนไป   
สําหรับนักศึกษารหัส 61 เปนตนไป กําหนดใหรายวิชาดังกลาวเปนไดเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

                     8. การปรับสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 และนโยบายของสภาการพยาบาล 

              -ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   มาตรฐานผลการเรียนรู  และตัวบงชี้ผลการ 
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
                          -ปรับเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร  
พ.ศ. 2560  และเพิ่มการบูรณาการเนื้อหาการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  ตามนโยบายของสภาการพยาบาล 
                        -ปรับแผนการศกึษาใหสอดคลองกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 

                     9. การกําหนดอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร ตาม
ขอสังเกตของ สกอ. 
                            -คณะยืนยันอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม พรอมคาํชี้แจง  และ
ไดแสดงขอมูลที่แสดงถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

                    10. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร        

                           -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
 

                     11. การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร        
                         -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  ตั้งแต
วันท่ี 1 สิงหาคม 2561    
 

                    ผลการพิจารณา 

                      ที่ประชุมรับทราบ/พิจารณาแลว มีมตดัิงนี้    
                  1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร   
                  2. เห็นชอบการเปดรายวิชาหัวขอพิเศษของคณะวิทยาศาสตร  โดยใหรับความเห็นไปแกไข
กอนดําเนินการตอไป 
           3. เห็นชอบการเปดรายวิชา และปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร   การเปดรายวิชา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร  โดยใหรับความเห็นไปแกไขกอนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาตอไป 
        4. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    และการปรับ 
เปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร  และใหเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ
พิจารณาตอไป 
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        5. เห็นชอบการปรับสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 และให
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพจิารณาตอไป 
        6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร  และคณะแพทยศาสตร  และใหเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาตอไป 
 

     การดําเนินการ 

             ฝายเลขานุการแจงผลการพิจารณาใหผูที่เก่ียวของทราบ/ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปแลว 
 
            2. การประชุมครั้งที่ 81(11/2561) กําหนดทักทวงวันที่ 2 ตุลาคม  2561 
                  เสนอที่ประชุมพิจารณา  1 เรื่อง 
          - การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558  คณะวิทยาศาสตร 

                     ผลการพิจารณา 
                      ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรดังกลาว  และใหเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาตอไป  

     การดําเนินการ 

             ฝายเลขานุการแจงผลการพิจารณาใหผูที่เก่ียวของทราบ/ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปแลว 
 

 

                    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริการการศกึษา /พฤศจิกายน  2561 


