
วาระที ่2.1          
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่

ครั้งที ่85(1/2562)    
วนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2562  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  1 ส านกังานอธกิารบดี 

---------------------------- 
 
ผู้มาประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 
   ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  กรรมการ 
   ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษ์สุข 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
    ดร.ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์  
11. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์  ล้อมล้ิม 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
     ดร.พัชรวลัย  ใจสมุทร 
14. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตร ี คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  คู่พันธว ี (แทน)  
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ  ตัณศิลา     
16. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
     ดร.สัตวแพทย์หญิงสกาวพร  ประจันตะเสน  
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน  บุษบงษ์ 
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18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
     อาจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ 
20. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ   
     ดร.อาทิตยา  นิตย์โชติ   
21. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร   คันธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                      กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
23. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                           กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี (รักษาการ) 
25. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล    กรรมการ  
     นายแดง   โฉมทอง    (รักษาการ) 
26. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  (รักษาการ) 
27. นางอุไรรัชต์  ราชพิทักษ์                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางจิราภรณ์  ระฆัง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชมุไม่ได ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
 
ผูเ้ข้ารว่มประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพารา 
                                                         ไทย-จีน        
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์  ผู้ชี้แจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ 
3. ดร.ดรณีกร   สุปันตี                  ผู้ชี้แจงเรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
4. นางสาวปลัินธนา  สิทธิพันธ์                    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
                                                       คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา อุระวงศ์            ผู้ชี้แจงเรื่อง การปรับเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา และการเปล่ียน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราทิพย์ จ่ันสกุล   แปลงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
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7. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร      โครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
8. นางสาวบุปผา   ภูมาวงค์               โครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
 

เริม่ประชุมเวลา  09.30 น. 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดการประชุม และเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ขออวยพรให้
กรรมการทุกท่านมีความสุข สุขภาพกายใจเข้มแข็ง และฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกัน  จากนั้น ด าเนินการตาม
วาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
               1.1  แนะน ากรรมการใหม่/ผู้ด ารงต าแหน่งใหม ่    
         ประธานแนะน ากรรมการใหม่/ผู้ด ารงต าแหน่งใหม ่ทั้งที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าประชุม ดังนี้   
                  1) รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านัก
การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้   
                2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน ์ แสงจันทร์ ด ารงต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์   
 

       ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งว่าส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่
บูรณาการงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มีบริบท
ในลักษณะเดียวกับส านักวิจัยและพัฒนา  โดยมีภารกิจเน้นด้านการศึกษา  คุณภาพการศึกษา  การอบรม/
ส่งเสรมิ และขับเคล่ือนการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
วาระที ่ 2  การพจิารณารายงานการประชุมและรบัทราบผลการพิจารณามตเิวียน    
             2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่  
                   82(12/2561) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
             2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน  
                   - การประชุมครั้งที่ 83(13/2561) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
                   - การประชุมครั้งที่ 84(14/2561) เมือ่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 

                 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่แก้ไข   และรับทราบผลการพิจารณาของคณะ 
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยวาระเวียนดังกล่าว   
 
วาระที ่ 3   นโยบายทางวิชาการ 
              3.1 นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education 
                   มหาวิทยาลัยได้แจ้งนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม  Outcome Based 
Education (OBE)  ให้ทุกคณะ/วิทยาเขตรับทราบและด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว (ตามหนังสือ ที่ มอ 
001.12/ว 356 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561) โดยขอให้คณะ/วิทยาเขตที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม OBE  และมหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้  รวมทั้งมีช่องทาง
ในการให้ค าปรึกษาแก่หลักสูตร ซึ่งสามารถปรึกษาผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักการศึกษาฯ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายคุณภาพหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตาม OBE ทั้งที่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยหรือผ่านกระบวนการแล้วแต่ยังไม่ได้น าข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ขอใหห้ลักสูตรได้พิจารณาทบทวน 
ในประเด็นที่สามารถปรับปรุงได้ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
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ประกอบวาระการประชุม  และประธานขอความร่วมมือคณะน านโยบายดังกล่าวไปด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็น OBE โดยเร็ว ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการปรับปรุง  
 

       ที่ประชุมรับทราบ     
 

            3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ  Outcome 
Based Education (OBE)” 
         มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ/วิทยาเขตพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based 
Education   โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา    ในปี 2562  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)”  
โดยมกี าหนดการอบรม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
         วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นตามแนวทางของ  Outcome based 
Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรก าหนด    
         กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรในระดับคณะ/วิทยาเขตทุกระดับ
การศึกษา  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ที่รับมอบหมายจากหลักสูตรทุก
ระดับการศึกษา  หลักสูตรละ 3-5 คน  
         วิธีการด าเนินการ  บรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

        ระยะเวลาในการอบรม  ก าหนดจัดอบรม 8 ครั้ง ดังนี้ 
 

เดอืน ครัง้ที/่วทิยาเขต             วนั/เดอืน ทกุหลกัสตูร/ทกุระดบัการศกึษา 
ของคณะ 

มี.ค. 62 ครั้งท่ี 1 หาดใหญ่   พุธที ่6 – พฤหัสบดีที ่7 มี.ค. 62 แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์   
การแพทย์แผนไทย  เทคนิคการแพทย์ 
เภสัชศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร  
วิทยาลัยนานาชาติฯ  นิติศาสตร์   
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน 

ครั้งท่ี 2 สุราษฎร์ธานี  เสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที ่10 มี.ค. 62 ทุกคณะ 
พ.ค. 62 ครั้งท่ี 3 ปัตตานี   จันทร์ที ่27 – อังคารที่ 28 พ.ค. 62 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  รัฐศาสตร์
วิทยาการสื่อสาร    

ครั้งท่ี 4 หาดใหญ่  พฤหัสบดีที ่30 – ศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 การจัดการสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ   บัณฑิตวิทยาลัย 

มิ.ย. 62 ครั้งท่ี 5 ตรัง  พฤหัสบดีที ่13 – ศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 ทุกคณะ 
ครั้งท่ี 6 ภูเก็ต พฤหัสบดีที ่20 – ศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62 ทุกคณะ 

ก.ค. 62 ครั้งท่ี 7 หาดใหญ่   พฤหัสบดีที่11 – ศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 วิทยาการจัดการ  วิศวกรรมศาสตร ์
ศิลปศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์  

ครั้งท่ี 8 ปัตตานี   พฤหัสบดีที ่25 – ศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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          วิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย ์ดร.วันด ีสุทธรังษ ี(รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้)  ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ
หลักสูตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร) และผู้แทนจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมหลักสูตรน าร่อง OBE  
 

       ที่ประชุมรับทราบ  และประธานขอความร่วมมือให้คณะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมด้วย 
 
             3.3 การก าหนดวิธีเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา active learning 
                   มหาวิทยาลัยหารือไปยัง สกอ. เพื่อขอก าหนดแนวทางการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
active learning  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมจัดการเรียนรู้ หรือการปฏิบัต ิ
(Active Learning) ที่หลากหลาย  โดยเฉพาะการใช้ปญัหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning)  
การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning)  
จึงขอก าหนดการเขียนจ านวนหน่วยกิต เป็น  n((x)-y-z)  ซึ่ง (x) หมายถึง จ านวนชั่วโมง  ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning  ซึ่ง สกอ.แจ้งว่า  การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ข้างต้น  ถือเป็น กลยุทธ์การสอน 
เป็นวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มาซึ่งความรู้ เนื้อหาสาระของรายวิชาหรือทฤษฎี  ดังนั้น  วิธีเขียน
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา active learning สามารถใช้แบบเดียวกับรายวิชาทฤษฎีโดยทั่วไป การที่มหาวิทยาลัย
ขอก าหนดแนวทางการเขียนจ านวนหน่วยกิตรายวิชา active learning  เป็น n((x)-y-z)  โดย (x) หมายถึง 
จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning จึงสามารถท าได้ และได้แจ้งทุกคณะ/วิทยาเขต
เพื่อทราบแล้ว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   ที่ประชุมรับทราบ   และมีความเห็นว่า  ปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้แบบ active learning ระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งต่อไปจะเน้นเชิงคุณภาพ และจะจัดอบรมให้ความรู้ 
เพื่อใหผู้้สอนจัดการเรียนรู้แบบ active learning อย่างแท้จริง  ส าหรับรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ที่ยังไม่
สะท้อน active learning จะต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้รายวิชาปฏิบัติอาจต้องพิจารณา
ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ให้เป็นการปฏิบัติที่มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ เป็นรายวิชาที่เป็นการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ทฤษฎ ี 
 
วาระที ่ 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพจิารณา 
             4.1 การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของคณะเทคนิคการแพทย์   
                    คณะเทคนิคการแพทย์เสนอเปิดรายวิชา 135-494 โครงงานวิจัยเทคนิคการแพทย์เพื่อการ
ต่อยอด (Extensive Research Project in Medical Technology)  จ านวน 3(0-9-0) หน่วยกิต  เป็นวิชา
เลือกเสรี  ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

        มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายวิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่เปิดให้แก่
นักศึกษาทั่วไปที่สนใจ   และไม่เป็นรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนหรือบังคับเรียนร่วมกัน    รายวิชาที่เสนอจึง
ไมเ่ข้าข่ายเป็นวิชาเลือกเสรี หากเนื้อหาดังกล่าวมีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษาที่สนใจ  ที่ประชุมเสนอแนะให้หารือ 
ร่วมกับผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดรายวิชาดังกล่าว    
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หรืออาจจัดในลักษณะการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจและมอบประกาศนียบัตรให้ภายหลัง 
การอบรม  อนึ่ง ชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ค าว่า “Extensive” ให้แกเ้ป็น “Extended”   
 
 4.2 การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)  เป็นรายวิชา 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน       
2 รายวิชา  และเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2553  และ พ.ศ.2559  จ านวน 1 รายวิชา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
            1. รายวิชา 210-452 การจัดเส้นทางและการสวิตช์  จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                         NCNA Routing and Switching 
                 2. รายวิชา 210-453 ปฏิบัติการการจัดเส้นทางและการสวิตช์  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต 
                  NCNA Routing and Switching Laboratory 
                 3. รายวิชา 230-474 พลังงาน: เทคโนโลยีและการจัดการ  จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                          Energy: Technology and Management  

 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการก่อนเสนอ สภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
                  1. ขอให้ทบทวนเนื้อหารายวิชาทั้ง  3 รายวิชา ว่าสอดคล้องกับ Outcome Based ที่ต้องการ
หรือไม่ โดยในการเปิดรายวิชาให้ยึดการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome Based Education  เป็นตัวตั้ง 
ว่าต้องการให้นักศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร   เก่งในเรื่องใด   จ าเป็นต้องรู้ในเรื่องใดบ้าง  ที่ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา  และจัดวิธีการเรียนการสอน   รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผลให้เหมาะสม ไม่ควรเน้นการสอบเพียงอย่างเดยีว ทั้งนี้ การเปิดรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ขอให้อาจารย์ผู้สอนค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
เป็นส าคัญ 
                2. ให้ยุบรวมรายวิชา 210-452  การจัดเส้นทางและการสวิตช์   และรายวิชา 210-453 
ปฏิบัติการการจัดเส้นทางและการสวิตช์  ไว้ด้วยกัน โดยก าหนดหน่วยกิตเป็น 3(2-3-4) หรือ 3((3)-0-6)  
                  3. เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสาร ขอให้แก้ไขดังนี้                       
                   รายวิชา 210-452 การจัดเส้นทางและการสวิตช์ และรายวิชา 210-453 ปฏิบัติการการจัดเส้นทาง
และการสวิตช์ 
        1) ในแบบฟอร์ม 01 หัวข้อ 3.2  “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุก
หลักสูตร” ขอให้แก้ไขเป็น “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา” 
       2) ในแบบฟอร์ม 01 หัวข้อ 10.6 หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ขอให้เรียงล าดับตามตัวอักษร 
       3) ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ขึ้นต้นค าแรกด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นให้ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
       4) ในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผล ข้อที่ 2. จัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆ ที่เน้น Active learning หัวข้อการใช้สื ่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้        
การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน ขอให้น าเครื่องหมาย  ออก 
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            รายวิชา 230-474 พลังงาน: เทคโนโลยีและการจัดการ 
                  1) ปรับการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทฤษฏี  เพื่อแสดงการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จากเดิม 3(3-0-6)  เป็น  3((3)-0-6)  
  2) ในเค้าโครงรายวิชาขอให้ระบุสัปดาห์ที่สอนในแต่ละหัวข้อการสอน  
  3) ในเค้าโครงรายวิชาหัวข้อการสอน ค าว่า “...สื่อการเรียนรู้ต่าง 
                                                                    ๆ…” 
                    ขอให้แก้ไขเป็น  “...สื่อการเรียนรู้ต่างๆ…” 
  4) ค าอธิบายรายวิชาในภาษาอังกฤษ ค าว่า “Renewable” ขอให้แก้เป็น “renewable” 
และค าว่า “Alternative” ขอให้แก้เป็น “alternative” 
 

   4.3  การเปิดรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ 
            คณะเภสัชศาสตร์เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) ส าหรับหลักสูตรเภสัช- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของแผนการศึกษาปกติ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จ านวน 6 รายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

    1. รายวิชา 596-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 2 (Industrial 
Pharmacy Clerkship in Manufacturing II) จ านวน 4(0-16-0) หน่วยกิต 

    2. รายวิชา 596-684 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 3 (Industrial 
Pharmacy Clerkship in Manufacturing III) จ านวน 4(0-16-0) หน่วยกิต 

    3. รายวิชา 596-685 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ 2  (Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality Control II)  
จ านวน  4(0-16-0) หน่วยกิต 

    4. รายวิชา 596-686 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ 3  (Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality Control III)  
จ านวน  4(0-16-0) หน่วยกิต 

    5. รายวิชา 596-687 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 
(Registration Clerkship for Herbal/Health Product I) จ านวน 4(0-16-0) หน่วยกิต 

    6. รายวิชา 596-688 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 
(Registration Clerkship for Herbal/Health Product II) จ านวน 4(0-16-0) หน่วยกิต 
 
         มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
 
            4.4  การปรับเปล่ียนค าอธิบายรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 

         คณะวิทยาศาสตร์เสนอปรับเปล่ียนค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ
และเลือก)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  จ านวน 5 รายวิชา เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                  1. รายวิชา 346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 (Sampling Techniques I)  จ านวน        
3(3-0-6) หน่วยกิต (บังคับ)                                          
                  2. รายวิชา 346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance) จ านวน  
3(3-0-6) หน่วยกิต (เลือก)    
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                 3. รายวิชา 346-242 การวิจัยด าเนินการ 1 (Operations Research I) จ านวน 3(2-2-5) 
หน่วยกิต (บังคับ)    

        4. รายวิชา 346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (บังคับ) 
                  5. รายวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 (Sampling Techniques II) จ านวน  
3(3-0-6) หน่วยกิต (บังคับ) 
 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการก่อนเสนอสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
     1. ขอให้ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชา โดยยึดการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome Based Education เป็นตัวตั้ง  โดยให้
พิจารณาว่าคุณลักษณะของนักสถิติเป็นอย่างไร ต้องรู้อะไร สามารถน าสถิติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร และ 
ใชเ้ครื่องมือ/วิธีการใดในการวัด โดยเนื้อหารายวิชาที่เสนอให้พิจารณาทั้ง 5 รายวิชา มีเนื้อหาค่อนข้างเน้น
ทฤษฎี ไม่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ ซึ่งในความเป็นจริงนักสถิติควรสามารถน าสถิติไปประยุกต์ใช้ได้กับงาน
ทุกประเภท  จึงควรปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่  โดยอาจจัดเป็น Module หรือจัดการเรียนการสอนเป็น 
PBL และปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม ไม่ควรเน้นการสอบอย่างเดียว 
                   2. รายวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 เนื้อหาบางส่วนซ ้ากับเนื้อหารายวิชา 346-222 
เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 จึงขอให้พิจารณาทบทวนว่ามีความส าคัญหรือจ าเป็นต้องเรียนแยกออกจากรายวิชา 
346-222 หรือสามารถบูรณาการเนื้อหาไว้ในรายวิชาเดียวได้ 
                 3. ปรับการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทฤษฏี เพื่อแสดงการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จากเดิม “3(3-0-6)”  เป็น  “3((3)-0-6)”  
                  4. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายวิชา  เช่น  การเปิด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มรายวิชา 
ขอให้เสนอก่อนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา 
                5. เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสาร ขอให้แก้ไขดังนี้                       

       รายวิชา 346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1    
          1) เค้าโครงรายวิชา ขอให้ระบุจ านวนชั่วโมงรวมด้วย 

     2) หัวข้อ 11.6 หนังสือ ต ารา วารสารฯ ขอให้เรียงหนังสืออ้างอิงตามล าดับตัวอักษร  
     รายวิชา 346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต  

     1) เค้าโครงรายวิชาขอให้ระบุจ านวนชั่วโมงรวมด้วย 
    2) ค าอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ขึ้นต้นวลีด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ นอกจากนั้นใช้อักษร 

ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 
     3) ค าว่า “หลักกการ” ขอให้แก้ไขเป็น “หลักการ” 

         รายวิชา 346-242 การวิจัยด าเนินการ 1   
         1) เค้าโครงรายวิชาขอให้ระบุจ านวนชั่วโมงรวมด้วย 
        รายวิชา 346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ      

                 1) เค้าโครงรายวิชาขอให้ระบุจ านวนชั่วโมงรวมด้วย 
      2) ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ในตารางแสดงการปรับปรุงด้านขวา  

ค าว่า “Models and parameter” และในข้อ 8. ค าอธิบายรายวิชาที่ปรับปรุง ค าว่า “Linear Models and 
parameter” ควรแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน  

         รายวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 
 1) เค้าโครงรายวิชาขอให้ระบุจ านวนชั่วโมงรวมด้วย 
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 2) ในค าอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ค าว่า “Double” ขอให้แก้ไขเป็น “double” และค าว่า 
“A project” ขอให้แก้ไขเป็น “a project” 

 3) มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านควรระบุข้อย่อยให้ครบทุกข้อ 
 

             4.5 การเปล่ียนแปลงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
         คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ส าหรับนักศึกษารหัส 60 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

         1. ปรับรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชา 
เลือก ส าหรับนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่จ าเป็นและมีความม่ันใจใน
การใช้ความรู้ในหลักสูตรส าหรับอาชีพการงานในอนาคต ดังนี้  
 

เดมิ ปรบัใหม่  
ข. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน  102  หนว่ยกติ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  24  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ  55  หน่วยกิต  
            แผนสหกิจศึกษา  58  หน่วยกิต 
โดยวิชา  
346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2     3(3-0-6) 
            (Sampling Techniques II) 
เปน็รายวชิาบงัคบั ของนักศึกษาแผนปกติและ 
                     แผนสหกิจศึกษา 
 308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
            (Database Management Systems) 
เปน็รายวชิาเลอืก ของนักศึกษาแผนปกติและ 
                     แผนสหกิจศึกษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน  102  หนว่ยกติ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  24  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ  55  หน่วยกิต  
            แผนสหกิจศึกษา  58  หน่วยกิต 
โดยวิชา 
346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2     3(3-0-6) 
            (Sampling Techniques II) 
เปน็รายวชิาเลอืก ของนักศึกษาแผนปกติและ 
                    แผนสหกิจศึกษา 
 308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
            (Database Management Systems) 
เปน็รายวชิาบงัคบั ของนักศึกษาแผนปกติและ 
                     แผนสหกิจศึกษา 

 

           2. เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้มาก
เพียงพอ เตรียมพร้อมส าหรับการฝึกงานในปี 3 เทอม 3 และให้นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจ
ในปี 4 เทอม 2 มีโอกาสเลือกวิชาเลือกได้หลากหลายมากขึ ้น ในปี 4 เทอม 1 ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม              
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป     
 

            4.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2559  คณะวิทยาการจัดการ  (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.)   
                คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษา 
อังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.) โดยได้ด าเนินการแก้ไขปี 
พ.ศ. ของหลักสูตร จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  แก้ไขรายละเอียด
ในภาคผนวกตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปล่ียนแปลง 
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
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389(9/2560) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารย์แล้ว เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 
วาระที ่ 5   เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 
    5.1 การแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บเนื่องจากพิมพ์ผิด  

         คณะวิทยาศาสตร์เสนอแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เนื่องจากพิมพ์ผิด เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

รายวชิา หนว่ยกิตเดมิ หนว่ยกิตใหม ่
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 1 
           (Fundamental Physics Laboratory)  

1(0-3-0) 1(0-2-1) 

332-118 ปฏิบัติการฟิสิกสป์ระยุกต ์
           (Applied Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 1(0-2-1) 

 
       ที่ประชุมรับทราบ    
 

      5.2 หลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 
         ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  ฝ่าย-
วิชาการไดร้ายงานข้อมูลหลักสูตรที่ต้องด าเนินการปรับปรุง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
          1. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงในปี  พ.ศ. 2562   เพื่อใช้ในปีการศึกษา  2562  โดยหลักสูตรที่
ต้องปรับ คือ หลักสูตรที่มีปีหน้าปก พ.ศ. 2557 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรที่มีปีหน้าปก 
พ.ศ. 2558  เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558   
          2. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงในปี พ.ศ. 2563  เพื่อใช้ในปีการศึกษา  2563    โดยหลักสูตรที่
ต้องปรับ คือ หลักสูตรที่มีปีหน้าปก พ.ศ. 2558 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรที่มีปีหน้าปก 
พ.ศ. 2559 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
           อนึ่ง การนับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามระยะเวลา 5 ปี กรณีที่ปกหลักสูตรไม่ตรงกับ
ปีที่รับนักศึกษา   ให้เริ่มนับหนึ่งตามปีปกหลักสูตร   กรณีปีปกหลักสูตรตรงกับปีที่รับนักศึกษาให้เริ่มนับหนึ่ง
ตามปีนั้น ๆ  
        3. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตาม มคอ.1 ภายในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
                    นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนรอบการปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (หากปรับทันจะใช้กับนักศึกษารหัส 62)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ใช้กับนักศึกษารหัส 63) 
 
                ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงในปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในปีการ-
ศึกษา 2563 ด าเนินการโดยเร่งด่วน  เพื่อไม่ให้ตกเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
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2561  และสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยในการด าเนินการขอให้หารือ
ร่วมกับผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักการศึกษาฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร ส าหรับหลักสูตร
ที่ต้องปรับปรุงในปี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 และหลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง ขอให้รีบ
ด าเนินการเช่นกัน โดยทุกหลักสูตรปรับเป็น OBE ปรับให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ง่าย และเริ่มปรับปรุง
ตั้งแต่บัดนี้  อนึ่ง กรณีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ีที่เปิดสอนรองรับหลักสูตร 6 ปี 
ของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรรองรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อหรือไม่สามารถ
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 6 ป ี  มอบใหโ้ครงการจัดตั้งส านักการศึกษาฯ หารือไปยัง สกอ. เพื่อขอ
อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องตามรอบการปรับปรุง
ของหลักสูตร 6 ปี 
 

      5.3  ส ารวจผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 
         สกอ. ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และให้
รายงานผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 ให้สาธารณชนได้รับทราบ  ซึ่งผล
การประเมินประจ าปีการศึกษา 2560 มีหลายหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ องค์ประกอบที่ 1 
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 โครงการจัดตั้งส านักการ- 
ศึกษาฯ  จึงส ารวจผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561   เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินและแก้ปัญหาหลักสูตรที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ องค์ประกอบที่ 1  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  และจะน าผลการส ารวจรายงานให้ที่ประชุม กบม. พิจารณาต่อไป   
 

  ที่ประชุมรับทราบ   
 
วาระที่  6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
              6.1 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       คณะเสนอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                   1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558    
  

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
นางสาวอุษา  เชษฐานนท์* คงเดิม* 
นายบรรจง  วิทยวีรศักดิ์ 
คุณวุฒิ 
Ph.D.(Toxicology), University of Georgia,  
       USA, 2533 
M.S.(Pharmacology),University of Georgia,  
       USA, 2530 
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 

นางมานิตา  วิทยารัตน์ 
คุณวุฒิ 
ปร.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
       2555 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550  

นางสาวทิพยรัตน์  มูสิกะเจริญ*  คงเดิม* 
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เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
นายศิริวัฒน์  วาสิกศิริ*  คงเดิม* 
นางสาวรัถยาภรณ์  ง๊ะสมัน คงเดิม 

  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

        มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

     2. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560   
 

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
ดร. อาทิตยา  นิตย์โชติ คงเดิม 
ดร. ธเนศ  ปานรัตน์ คงเดิม 
Mr. Reza  Moosavi 
 

อ. ธาดา  หวังธรรมมั่ง 
คุณวุฒิ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร,์ มหาวิทยาลัยสงขลา-  
        นครินทร์, 2558 

Mr. Dimitrije  Curcic คงเดิม 
อ. ธีมา  หมึกทอง คงเดิม 

 
          มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    

 
                  3. คณะวิทยาการจัดการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 หลักสูตร  
                     1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
ดร.วนัอามีนา แวหะมะ 
คุณวฒุ ิ
- Ph.D.(Management of Information System),   
  Victoria University Melbourne, Australia, 2560 
- MBA.(International Business), University of   
  Southern Queensland, Australia, 2554 
- B.M.C.(Public Relations and Journalism),  
  University of Southern Queensland, Australia,  
  2551 

ดร.จติตมิา   วเิชยีรรกัษ ์
คุณวุฒิ 
- Ph.D.(Accountancy), RMIT University,  
  Australia, 2561 
- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
  (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี), จุฬาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัย, 2552 
- บธ.บ.(การบัญช)ี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  2546 

อาจารย์ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์* คงเดิม* 
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เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
อาจารย์เยาวเรศ  เลขะกุล พรหมอินทร์* คงเดิม* 
อาจารย์สุธิรา  ลิ้มรสเจริญ                         คงเดิม 
ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ คงเดิม 

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

             2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ ์ จันทร์โพธนุกุล  คงเดิม 
อาจารย์ศรัณยู  กาญจนสุวรรณ คงเดิม* 
อาจารย์ดนุพล  ทิพย์พงศ์* 
คุณวุฒิ 
- M.Sc.(Logistics and Supply Chain  
  Management), University of Portsmouth UK, 2556 
- บธ.บ.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 

อาจารย์ธนภัทร์  ธชพันธ์ 
คุณวุฒิ 
- บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน),  
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559 
- ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557 

อาจารย์สุริยันต์  จอมธนชัย* คงเดิม* 
อาจารย์ธัญดา  แสงวิไล                           คงเดิม 
 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
             3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
อาจารย์ณัฐกานต์  รัตนพันธุ์  คงเดิม 
อาจารย์ดวงธิดา  พัฒโน คงเดิม 
อาจารย์ธนิถา  แสงวิเชียร  
คุณวุฒิ 
- บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว),  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 
- บธ.บ.(การตลาด), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  2543 

ดร.เอกฤทธ์ิ  แก้วประพันธ์ 
 คุณวุฒิ 
- D.B.A.(Accounting), Argosy University, USA, 2553 
- M.B.A.(Accounting), St. Edward’s  
  University, USA, 2543 
- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- บธ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

อาจารย์ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธิ์  คงเดิม 
ดร.พัชราภรณ ์ บุญเลื่อง คงเดิม 

 
           4) เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์  ดวงปัญญา 
คุณวุฒิ 
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
  2536 
- บธ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 

 อาจารย์นิตินันท์ พราหมหันต์ 
คุณวุฒิ 
- M.Bus.(Accounting), Queensland   
  University of Technology, Australia, 2560 
- บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 

อาจารย์วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล   คงเดิม 
อาจารย์นิตติกร  สุวรรณศิลป์   คงเดิม 
อาจารย์สิทธ์ิชัย  ลิมาพร   คงเดิม 
อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ ์    คงเดิม 

 
          5) เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสน- 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เดมิ เปลีย่นแปลงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  พัฒนศักด์ิภิญโญ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
คุณวุฒิ 
- M.A.S.(Administrative Science), Post-Graduate 
  School of Adm. Speyer, Germany, 2527 
- รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.สงขลานครินทร์, 2523 
 

ดร.ฆายนีย์  ช. บุญพันธ์ 
คุณวุฒิ 
- Ph.D.(Political Science), University of  
  Waikato, New Zealand, 2558 
- MA.(International Relations and  
  Security Studies), University of Waikato,  
  New Zealand, 2553 
- รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547 
- รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์,  
  2543 

ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์ คงเดิม 
ดร.สิริวิท  อิสโร คงเดิม 
ดร.ฤๅชุตา  เทพยากุล คงเดิม 

 
         มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    

 
เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
 
 
    (นางอุไรรัชต์  ราชพิทักษ์)            (นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย)    
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                              รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
        บันทึกการประชุม                          โครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้             
                                                     กรรมการและเลขานุการ 



     15 
                                                                                       เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม วาระที่ 4.5 
 

                                การเปล่ียนแปลงแผนการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
                                               ส าหรับนักศึกษารหัส 60 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
     

รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบปกติ 

เดิม ปรับ 
ปี 1 

เทอม 1 
322-101  แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
324-101  เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-0) 
330-101  หลักชีววิทยา 1 3 (3-0-6) 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 (0-3-0) 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1 (0-2-1) 

รวม 15  
   

 

ไม่มีการแก้ไข 
   
   
   
   
   

   
   

 

ปี 1 
เทอม 2 

322-102  แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3 (2-2-5) 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ 1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

รวม 19  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
   
   
   
   
   

   
   

 
 
 



  

รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบปกติ 

เดิม ปรับ 
ปี 2 

เทอม 1 
322-213  หลักคณิตศาสตร์ส าหรับสถิติศาสตร์ 3 (3-0-6) 
322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
346-211  หลักสถิติ 3 (2-2-5) 
346-261  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3 (2-2-5) 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (x-y-z) 

รวม 19  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
   
   
   
   
   

   
   

 

ปี 2 
เทอม 2 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3) 
346-221  ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3 (3-0-6) 
346-222  เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3 (3-0-6) 
346-241  การประกันภัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
346-242  การวิจัยด าเนินการ 1 3 (2-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มภาษา 3 (x-y-z) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 

รวม 19  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
   
   
   
   
   

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบปกติ 

เดิม ปรับ 
ปี 3 

เทอม 1 
346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3 (3-0-6) 
346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
346-331  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 (2-2-5) 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 6 (x-y-z) 

   รวม 18  
   

 

346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
346-331  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 (2-2-5) 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3 (2-2-5) 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3 (x-y-z) 

รวม 18  
   

 

ปี 3 
เทอม 2 

346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3 (2-2-5) 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
346-341  การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3 (x-y-z) 
เลือก 346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1 (0-6-0) 

รวม 18 หรือ 19** 
  

 

346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3 (2-2-5) 
308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
346-431  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 (2-2-5) 
346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3  (x-y-z) 
เลือก 346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1 (0-6-0) 

รวม 18 หรือ19** 
 

 

**ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 และฝึกงานภาคสนามในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบปกติ 

เดิม ปรับ 
ปี 4 

เทอม 1 

346-431  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 (2-2-5) 
346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
346-491  โครงงานทางสถิติ 3 (0-9-0) 
วิชาเลือก    
กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 5 หน่วยกิต 5 (x-y-z) 
กรณีไม่เลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 6 หน่วยกิต 6 (x-y-z) 

รวม 14** หรือ 15 
   

 

346-491  โครงงานทางสถิติ 3 (0-9-0) 
346-341  การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3 (3-0-6) 
วิชาเลือก    
กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 8 หน่วยกิต 8 (x-y-z) 
กรณีไม่เลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 9 หน่วยกิต 9 (x-y-z) 

รวม 17** หรือ 18 
  

 

ปี 4 
เทอม 2 

346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3 (3-0-6) 
346-471  สัมมนาทางสถิติ  1 (0-2-1) 
วิชาเลือก 8 หน่วยกิต 8 (x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 3 (x-y-z) 

รวม 15 
 

   
   
   

 

346-471  สัมมนาทางสถิติ 1 (0-2-1) 
วิชาเลือก 8 หน่วยกิต 8 (x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 3 (x-y-z) 

    
รวม 12  
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

เดิม ปรับ 
ปี 1 

เทอม 1 
322-101  แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
324-101  เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-0) 
330-101  หลักชีววิทยา 1 3 (3-0-6) 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 (0-3-0) 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1 (0-2-1) 

รวม 15  
   

 

ไม่มีการแก้ไข 
   
   
   
   
   

   
   

 

ปี 1 
เทอม 2 

322-102  แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3 (2-2-5) 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ 1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

รวม 19  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

เดิม ปรับ 
ปี 2 

เทอม 1 
322-213  หลักคณิตศาสตร์ส าหรับสถิติศาสตร์ 3 (3-0-6) 
322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
346-211  หลักสถิติ 3 (2-2-5) 
346-261  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3 (2-2-5) 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี  3 (x-y-z) 

รวม 22  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
   
   
   
   
   

   
   

 

ปี 2 
เทอม 2 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3) 
346-221  ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3 (3-0-6) 
346-222  เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3 (3-0-6) 
346-241  การประกันภัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
346-242  การวิจัยด าเนินการ 1 3 (2-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มภาษา 3 (x-y-z) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 

รวม 22  
   

 

ไม่มีการแก้ไข   
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

เดิม ปรับ 
ปี 3 

เทอม 1 
346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2  3 (3-0-6) 
346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
346-331  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3 (2-2-5) 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  3 (2-2-5) 
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต  6 (x-y-z) 

รวม 18  
   

 

346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
346-331  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3 (2-2-5) 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  3 (2-2-5) 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต  6 (x-y-z) 

รวม 18  
   

 

ปี 3 
เทอม 2 

346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3 (2-2-5) 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
346-341  การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก 6 หน่วยกติ 6 (x-y-z) 
เลือก 346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1 (0-6-0) 
   

รวม 18 หรือ 19** 
  

 

346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3 (2-2-5) 
308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
346-431  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 (2-2-5) 
346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3 (x-y-z) 
เลือก 346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1 (0-6-0) 

รวม 18 หรือ19** 
  

 

 

**ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 และฝึกงานภาคสนามในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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รายวิชา 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

เดิม ปรับ 
ปี 4 

เทอม 1 

346-431  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 (2-2-5) 
346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3 (3-0-6) 
346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
346-471  สัมมนาทางสถิติ 1 (0-2-1) 
วิชาเลือก    
กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 7 หน่วยกิต 7 (a-b-c) 
กรณีไม่เลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 8 หน่วยกิต 8 (x-y-z) 

รวม 17** หรือ 18 
   

 

346-471  สัมมนาทางสถิติ 1 (0-2-1) 
346-341  การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ   3 (3-0-6) 
   
วิชาเลือก    

กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 10 หน่วยกิต 10 (x-y-z) 
กรณีไม่เลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 11 หน่วยกิต 11 (x-y-z) 

รวม 17** หรือ 18 
   

 

ปี 4 
เทอม 2 

346-472  สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
รวม 6  

   
   

   
   

   
   
   

 

346-472  สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
รวม 6  
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