
วาระที ่2.1          
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� 

ครั้งที ่89(5/2562)    
วนัพุธที ่10 กรกฎาคม 2562  เวลา  09.30 น. 

ณ ห�องประชมุ  1 สาํนกังานอธการบดี 
---------------------------- 

 
ผู�มาประชมุ 
1. รองอธการบดีฝ�ายวชาการ ประธานกรรมการ 
   รองศาสตราจารย� ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธการบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษา และศิษย�เก�าสัมพันธ� กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุพจน�  โกวทยา 
3. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 
   ดร.กวนพัฒน�  สิรกานติโสภณ 
4. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนานวตักรรมการเรยนรู�  กรรมการ 
   ดร.ธเนศ  ปานรัตน� 
5. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศิรลักษณ�  บางโชคดี 
6. รองคณบดีฝ�ายพัฒนาวชาการและทกัษะการเรยนรู� คณะวศวกรรมศาสตร� กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จรรัตน�  สกุลรตัน� 
7. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลดาวัลย�  เลิศเลอวงศ�  
8. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะวทยาศาสตร� กรรมการ 
    ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุทธดา  รักกะเปา 
9. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
   ดร.ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ 
10. รองคณบดีฝ�ายการศึกษาปรญญาตร  คณะพยาบาลศาสตร� กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.หทัยรัตน�   แสงจันทร�   
11. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะเภสัชศาสตร�    กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลือลกัษณ�  ล�อมลิ้ม 
12. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวชาการ คณะทันตแพทยศาสตร� กรรมการ 
     อาจารย�ทันตแพทย�หญิงฉววรรณ  ช่นชูผล 
13. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะการแพทย�แผนไทย กรรมการ 
     รองศาสตราจารย� ดร.อรทยั เนียมสุวรรณ  (แทน) 
14. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร�   กรรมการ   
     ดร.สัตวแพทย�หญิงสกาวพร  ประจันตะเสน  
15. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะวทยาการจัดการ กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย�พรรษมน  บุษบงษ� 
16. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะศิลปศาสตร� กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เรวดี  อึ้งโพธ์ 
17. รองผู�อํานวยการวทยาลัยนานาชาติ วทยาเขตหาดใหญ� ฝ�ายวชาการ กรรมการ   
     ดร.อาทิตยา  นิตย�โชติ   
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18. ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร�                                           กรรมการ 
     ผู�ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
19. ผู�อํานวยการโครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย� ดร.วันด ี สุทธรังษี  (รักษาการ) 
20. ผู�อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล    กรรมการ  
     นายแดง  โฉมทอง    (รักษาการ) 
21. ผู�ช�วยผู�อํานวยการโครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�     กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช�วย  (รักษาการ) 
22. นางอุไรรัชต�  ราชพิทักษ�                                                      กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
23. นางจราภรณ�  ระฆัง                                                                ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
ผู�มาประชมุไม�ได� 
1. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
2. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
3. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายการรบันกัศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร�  กรรมการ 
5. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย�     กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะนติิศาสตร� กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะเศรษฐศาสตร� กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย�นายแพทย�อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร� กรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิสาขาวทยาศาสตร�สุขภาพ   
9. ศาสตราจารย� ดร.ดวงพร  คนัธโชติ   คณะวทยาศาสตร�                       กรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิสาขาวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
10. รองศาสตราจารย� ดร.วรัญู  ศรเดช   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

     ผู�ทรงคุณวุฒิสาขาวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

11. ดร.ณัฐธดา  สุวรรณโณ   คณะวทยาการจัดการ    กรรมการ 

     ผู�ทรงคุณวุฒิสาขาพณิชยศาสตร�/บัญช/บรหารธรุกิจ 
 

ผู�เข�าร�วมประชมุ 
1. รองศาสตราจารย� ดร.วราภรณ� ตันรตันกลุ  ผู�อํานวยการโครงการจัดตั้งวทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จน                                                            
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย�แพทย�หญิงวรางคณา กีรติชนานนท� ผู�ช้แจงเร่อง การเป�ดรายวชาเลือกของคณะแพทยศาสตร� 
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จุฑารัตน�  เอี้ยวกฤตยากร   ผู�ช้แจงเร่อง  การเป�ดรายวชาหัวข�อพิเศษของคณะวทยาศาสตร� 
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลัดดา  ลีละวัฒน�วฒันา  ผู�ช้แจงเร่อง การเป�ดรายวชาของคณะวทยาศาสตร� 
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย�อภิชาติ  จันทร�แดง    ผู�ช้แจงเร่อง  การปรับปรงุรายวชาในหมวดวชาศึกษาท่ัวไปของ 

                                                            สถาบันสันติศึกษา 

6. นางสาวเกศฤดี  บุญรัตน�                     สถาบันสันติศึกษา 
7. นางรสิกร  หนูเกลี้ยง                       คณะแพทยศาสตร�      
8. นางสุกัญญา  ศรสวัสดิ์                        คณะแพทยศาสตร� 
9. นางสาววนัสนันท�  ฉัตรศิรวรางกูร         โครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�  
10. นางสาวบุปผา  ภูมาวงค�                 โครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� 



 3
 
เรม่ประชุมเวลา  09.35 น. 
             รองอธการบดีฝ�ายวชาการกล�าวเป�ดการประชุม โดยแนะนํากรรมการใหม� คือ ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.สุทธดา รกักะเปา  รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะวทยาศาสตร�  และดาํเนนิการตามวาระการประชุมดังนี้ 
 

วาระที ่ 1  เรอ่งทีป่ระธานแจ�งให�ทีป่ระชมุทราบ 
  ไม�ม ี
 

วาระที ่ 2  การพจิารณารายงานการประชุมและรบัทราบผลการพจิารณามตเิวยน    
             2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ�  
          คร้ังที่ 87(3/2562)  วันพธุที่ 8 พฤษภาคม 2562    
                  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม�แก�ไข    
 

             2.2 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� โดยวาระเวยน  
                  ในคราวประชุมครั้งที่ 88(4/2562)  เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  
              ทีป่ระชุมรับทราบ    
 

วาระที่  3  นโยบายทางวชาการ 
              ไม�มี 
 

วาระที่ 4  เร่องเสนอทีป่ระชมุพจิารณา 
 4.1 การเป�ดรายวชาหัวข�อพเิศษ  
                   คณะเป�ดรายวชาหัวข�อพิเศษ จํานวน 4 รายวชา  เพื ่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขต
หาดใหญ� พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้  
                  1) คณะวทยาศาสตร�เสนอเป�ดรายวชา 348-471 หัวข�อพิเศษทางเทคโนโลยีชวภาพ 1  ในหัวข�อ 
เทคนิคเฉพาะทางเทคโนโลยีชวภาพจุลินทรย� (Special Topics in Biotechnology I : Essential Techniques 
in Microbial Biotechnology) จํานวน 1((1)-0-2) หน�วยกิต  ซ่งเป�นรายวชาในหมวดวชาเฉพาะ กลุ�มวชาแกน 
(บังคับ) หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเทคโนโลยีชวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   ในภาค
การศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2562  
 

         มติที่ประชุม เห็นชอบ  และให�รับความเห็นดังต�อไปนี้ไปดําเนินการ  โดยในการดําเนินการ
ขอให�ปรกษาผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายคุณภาพหลักสูตร  

    1. ขอให�ปรับปรุงเนื้อหารายวชาให�ทันสมัยและปรับรูปแบบการเรยนการสอน โดยใช�
รูปแบบการเรยนการสอนแบบ PBL เน�นให�นักศึกษาได�ฝ�กปฏิบัติโดยนําความรู�เดิมมาประยุกต�ใช� 

  2. PLOs: B.Sc. Biotechnology 2561 ขอให�ตัดออก 
           3. ขอให�ปรับร�อยละของการจัดการเรยนการสอนแบบทฤษฎี และแบบ active learning 

เป�นเลขจํานวนเต็ม  รวมทั้งปรับสัดส�วนการวัดและประเมินผลให�สอดคล�องกัน 
   4. รายช่อหนังสือ ตํารา วารสาร ที่ใช�ในการเรยนการสอน ขอให�เรยงตามลําดับตัวอกัษร A-Z 

 

         2) คณะวศวกรรมศาสตร�เสนอเป�ดรายวชาหัวข�อพิเศษ  จํานวน 3 รายวชา ในหมวดวชาเฉพาะ 
กลุ�มวชาชพ (เลือก) หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวศวกรรมไฟฟ�า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
จํานวน 1 รายวชา และหลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศวกรรมคอมพิวเตอร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  จํานวน 2 รายวชา โดยเป�ดในภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2562  ดังนี้ 
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                   1. รายวชา 210-483  หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร 1 ในหัวข�อโครงสร�างพืน้ฐานที่
กาํหนดด�วยซอฟต�แวร� (Special Topics in Communication Engineering I: Software Defined 
Infrastructure) จํานวน 3(2-3-4) หน�วยกิต       
        2. รายวชา 240-438 หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมสารสนเทศ 1  ในหัวข�อ  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต�บนอุปกรณ�เคลื่อนที่ยุคใหม� (Special Topic in Information Engineering I: Modern Mobile 
Application Development)  จํานวน 3(2-2-5) หน�วยกิต    
                3. รายวชา 240-439 หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมสารสนเทศ 2 ในหัวข�อ องค�ประกอบการ
พัฒนาซอฟต�แวร�แบบต�อเนื่อง (Special Topic in Information Engineering II: Elements of Continuous 
Software Development)  จํานวน 3(3-0-6) หน�วยกิต  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให�รับความเห็นดังต�อไปนี้ไปดําเนินการ  โดยในการดําเนินการ
ขอให�ปรกษาผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายคุณภาพหลักสูตร  
                   รายวชา 210-483  หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร 1   
          1. ปรับวัตถุประสงค�ของรายวชา โดยเขยนให�เห็นว�าเมื่อเรยนรายวชานี้แล�ว นักศึกษามี
ความสามารถทางด�านใด  รวมทั้งระบุให�ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรยนรู�ในส�วนของความรับผิดชอบหลัก 
                 2. คําอธบายรายวชา (ภาษาอังกฤษ) ข้นต�นคําแรกด�วยตัวอักษรตัวพิมพ�ใหญ�จากนั้นให�ใช�
ตัวพิมพ�เล็ก ยกเว�นช่อเฉพาะให�ใช�ตัวพิมพ�ใหญ� 
                 3. หัวข�อหนังสือ ตํารา วารสาร และฐานข�อมูลที่ใช�ประกอบการเรยนการสอน   ระบุเพียง      
1 รายการ ซ่งน�อยเกินไป 
          4. แก�ไขการระบุจํานวนชั่วโมงในแบบฟอร�มกระบวนการจัดการเรยนรู�และวธการวดัและ
ประเมินผล  โดยการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning  ขอให�ระบุเฉพาะในส�วนของหน�วยกติภาคทฤษฎี  
และระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย และชั่วโมงการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning  ให�ถูกต�อง 
                 รายวชา 240-438 หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมสารสนเทศ 1 
          1. ปรับวัตถุประสงค�ของรายวชา โดยเขยนให�เห็นว�าเมื่อเรยนรายวชานี้แล�ว นักศึกษามี
ความสามารถทางด�านใด  รวมทั้งระบุให�ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรยนรู�ในส�วนของความรับผิดชอบหลัก 
                 2. เค�าโครงรายวชาในแต�ละสัปดาห�ควรระบหุัวข�อย�อยว�าจะสอนเนื้อหาใดบ�าง  
          3. แก�ไขการระบุจํานวนชั่วโมงในแบบฟอร�มกระบวนการจัดการเรยนรู�และวธการวดัและ
ประเมินผล  โดยการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning ขอให�ระบุเฉพาะในส�วนของหน�วยกิตภาคทฤษฎ ี และ
ระบจุํานวนช่ัวโมงบรรยาย และชั่วโมงการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning  ให�ถูกต�อง 
              รายวชา 240-439 หัวข�อพิเศษทางวศวกรรมสารสนเทศ 2  
          1. ปรับวัตถุประสงค�ของรายวชา โดยเขยนให�เห็นว�าเมื่อเรยนรายวชานี้แล�ว นักศึกษามีความ 
สามารถทางด�านใด  รวมทั้งระบุให�ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรยนรู�ในส�วนของความรับผิดชอบหลัก 
          2. แก�ไขการระบจุํานวนชั่วโมงในแบบฟอร�มกระบวนการจัดการเรยนรู�และวธการวัดและประเมินผล  
โดยการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning ขอให�ระบุเฉพาะในส�วนของหน�วยกิตภาคทฤษฎี  และระบุจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย และช่ัวโมงการจัดการเรยนรู�แบบ Active Learning  ให�ถูกต�อง 
 

   4.2 การเป�ดรายวชาเลือกของคณะแพทยศาสตร� 
                    คณะแพทยศาสตร�เสนอเป�ดรายวชา 388-602 เลอืกเสรมประสบการณ� 3 (Experiential Learning  

Electives III) จํานวน 2(x-y-z) หน�วยกิต ในหมวดวชาเฉพาะ กลุ�มวชาชพ (เลือก) สําหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตร- 

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของทั้ง 3 แผนการศึกษา คือ แผนปกติ แผนการผลิตแพทย�เพื่อชาวชนบท 



 5
 

และแผนการผลิตแพทย�แนวปฏริูป โดยกาํหนดเป�ดสอนป�การศึกษา 2562 ตลอดป�การศึกษา เพื่อคณะกรรมการ-
วชาการ วทยาเขตหาดใหญ� พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยให�รับความเห็นดังต�อไปนี้ไปพิจารณาดําเนนิการก�อนเสนอสภาวทยาเขต
หาดใหญ�พิจารณาต�อไป     
   1. ขอให�กาํหนดจํานวนหน�วยกิตที่ชัดเจน  และสอดคล�องกับจํานวนชั่วโมงที่ระบุไว�ในเค�าโครง
รายวชา 
   2. วัตถุประสงค�ของรายวชา ระบุว�า เมื่อจบการเรยนแล�ว นักศึกษามีความรู�ดังต�อไปนี้  ให�แก�  
คําว�า “มีความรู�” เป�น “มีความสามารถ”  และปรับวัตถุประสงค� ข�อ 1. ความรู�และทักษะ…  
 

   4.3 การเป�ดรายวชาของคณะวทยาศาสตร� 
            คณะวทยาศาสตร�เสนอเป�ดรายวชา 328-201 ชวเคมีพื้นฐานสําหรบัทรัพยากรธรรมชาติ (Basic 

Biochemistry for Natural Resources)  จํานวน 3((3)-0-6) หน�วยกิต   ซ่งเป�นรายวชาทีเ่ป�ดบรการให�กับหลักสูตร
วทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชาวารชศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 2 ป�การศึกษา 2562 เป�นต�นไป  
เพื่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

         มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ  โดยให�รับความเห็นดังต�อไปนี้ไปดําเนินการก�อนเสนอสภาวทยาเขต
หาดใหญ�พิจารณาต�อไป     

        1. คําอธบายรายวชา (ภาษาอังกฤษ) จบวลีโดยไม�ต�องมีเคร่องหมายมหัพภาค (.)   
                 2. แบบฟอร�มกระบวนการจัดการเรยนรู�  ขอให�ระบุจํานวนร�อยละของวธการวัดและ
ประเมินผลของหัวข�อที่ 2 การจัดการเรยนรู�แบบ active learning ด�วย 
                 3. ขอให�ปรับวธการวัดและประเมินผลด�วยวธอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  ร�อยละ 60  เพื่อให�สอดคล�องกบัการสอนแบบ TBL 
                 4. เค�าโครงรายวชาสัปดาห�ที่ 3-4, 7-8, 11-12 และ 14 ควรระบหุัวข�อของ TBL ด�วย 
 

   4.3  การเพิ่มข�อความในโครงสร�างหลักสูตรของคณะวทยาศาสตร� 
                   คณะวทยาศาสตร�เสนอขอเพิ่มข�อความในโครงสร�างหลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชา
เทคโนโลยีชวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวชาศึกษาทั ่วไป กลุ �มวชาภาษา สําหรับ
นักศึกษา รหัส 60  ตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2562 เป�นต�นไป เพื่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขต
หาดใหญ� พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี้  
   1.2 กลุ�มวชาภาษา  จํานวน 12 หน�วยกิต  
  - วชาบังคับ จํานวน 6 หน�วยกิต  
    890-101 การฟ�งและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(2-2-5)  
          890-102 การอ�านและการเขยนภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3(3-0-6)  
  - วชาเลือก ต�องเลือกอีกอย�างน�อย 6 หน�วยกิตจากรายวชา ดังต�อไปนี้  
    890-221 การปรับปรุงการอ�านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
    890-223 การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  
    890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
    890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน      3(3-0-6)  
    890-351 ทักษะการเรยนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต�อ   3(3-0-6)  
    890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน     3(3-0-6)  
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        เพิ่มข�อความ 
                 “กาํหนดให�ใช�รายวชาในกลุ�มภาษาอื่นๆ  ทีเ่ป�ดในมหาวทยาลัยสงขลานครนทร�   ซ่ง

พิจารณาแล�วเห็นว�าเป�นประโยชน�ต�อนักศึกษาให�เป�นวชาเลือกในกลุ�มวชาภาษาเพิ่มเติมได�ตามเหมาะสม” 
 

   มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบ และให�เสนอสภาวทยาเขตหาดใหญ�พิจารณาต�อไป     
 

 

            4.5 การเปลี่ยนแปลงรายวชาฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม เป�นรายวชาปฏิบัติการ   เปลี่ยนแปลง 
การจัดทํารายละเอียดประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) เป�นจัดทํารายละเอียดรายวชา (มคอ.3) และปรับเปล่ียน
เลขภายในวงเล็บของหน�วยกิตของรายวชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

        คณะสัตวแพทยศาสตร�ขอเปลี่ยนแปลงรายวชาฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  ในชั้นป�ท่ี 6 ในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2558  เป�นรายวชาปฏิบัติการ   เปล่ียนแปลงการจัดทาํรายละเอียด
ประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4)  เป�นจัดทํารายละเอียดรายวชา (มคอ.3)   และปรับเปล่ียนเลขภายในวงเล็บของ
หน�วยกิต  เพื่อให�เหมาะสมกับการจัดการเรยนการสอนของรายวชา  ตามข�อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา  
ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2562 เพื่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� 
พิจารณา  โดยมปีระเด็นการปรับปรุง ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 

       1. เปลี่ยนแปลงรายวชาฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  เป�นรายวชาปฏิบัติการ   เปลี่ยนแปลงการ
จัดทํารายละเอียดประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4)  เป�นจัดทํารายละเอยีดรายวชา (มคอ.3)  และเปลี่ยนแปลง
เลขภายในวงเล็บของหน�วยกิต จํานวน 9 รายวชา (ลําดับที่ 1-9) 

       2. เปล่ียนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน�วยกติ จํานวน 3 รายวชา (ลําดับที่ 10-12) 
   
  

ลาํดับ 

ที ่

รายวชา จาํนวนหน�วยกิต การจัดทาํ มคอ. 

เดมิ ปรับใหม�  เดมิ ใหม� 

1 145-681 คลินิกปฏิบัตสิัตว�เลีย้งชนิดพิเศษ  1(0-3-0) 1(0-2-1)  

     

 

 

  รายละเอยีด 

  ประสบการณ� 

  ภาคสนาม 

  (มคอ.4) 

 

 

 

 

 

     

  รายละเอยีด 

  ของรายวชา 

   (มคอ.3) 

 

2 145-682 คลินิกปฏิบัตสิัตว�สวนสัตว�  

           สัตว�ป�า และการอนุรักษ�  

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

3 145-683 คลินิกปฏิบัตสิัตว�สถานแสดงสัตว� 

น้ําและปลาสวยงาม  

2(0-6-0) 2(0-4-2) 

4 145-684 คลินิกปฏิบัตมิ�า  2(0-6-0) 2(0-4-2) 

5 145-690 คลินิกปฏิบัตสิัตว�เคี้ยวเอื้อง 

ขนาดใหญ�  

3(0-9-0) 3(0-6-3) 

6 145-691 คลินิกปฏิบัตสิัตว�เคี้ยวเอื้อง 

ขนาดเล็ก  

3(0-9-0) 3(0-6-3) 

7 145-692 คลินิกปฏิบัตสิุกร  3(0-9-0) 3(0-6-3) 

8 145-693 คลินิกปฏิบัตสิัตว�ป�กเพื่อ 

การบรโภค  

3(0-9-0) 3(0-6-3) 

9 145-694 คลินิกปฏิบัตสิัตว�น้ํา 3(0-9-0) 3(0-6-3) 
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ลาํดับ 

ที ่

รายวชา จาํนวนหน�วยกิต การจัดทาํ มคอ. 

เดมิ ปรับใหม�  เดมิ ใหม� 

10 145-680 คลินิกปฏิบัติสัตว�เล็ก 8(0-24-0) 8(0-16-8) มคอ.3       - 

11 145-695 คลินิกปฏิบัติการชันสูตรซากและ 

การวนิจฉัย 

3(0-9-0) 3(0-6-3) มคอ.3       - 

12 145-696 คลินิกปฏิบัติสัตวแพทย� 

สาธารณสุขปฏิบัติการ    

3(0-9-0) 3(0-6-3) มคอ.3       - 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให�เสนอสภาวทยาเขตหาดใหญ�พิจารณาต�อไป     
 
   4.6 การเป�ดรายวชาของคณะวศวกรรมศาสตร� 
                 คณะวศวกรรมศาสตร�เสนอเป�ดรายวชา จํานวน 2 รายวชา  ตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 1     
ป�การศึกษา  2562  เป�นต�นไป  เพื่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
                   1. รายวชา 210-452 การจัดเส�นทางและการสวตช�ในเครอข�ายสื่อสาร (Routing and 
Switching in Communication Network)  จํานวน 4(3-3-6) หน�วยกิต ในหมวดวชาเฉพาะ กลุ�มวชาชพ 
(เลือก) หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวศวกรรมไฟฟ�า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
          2. รายวชา 236-405 การประยุกต�ใช�โปรแกรม MindSight ในงานเหมืองแร� (Applications of 
MineSight Software in Mining) จํานวน 3(2-3-4) หน�วยกิต ในหมวดวชาเฉพาะ กลุ�มวชาชพ (เลือก) หลักสูตร
วศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชาวศวกรรมเหมืองแร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  โดยรายวชา 236-405   ขอให�ระบุวัตถุประสงค�ให�ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรยนรู�ในส�วนของความรับผิดชอบหลัก ก�อนเสนอสภาวทยาเขตหาดใหญ�พิจารณาต�อไป 

 
วาระที่ 5   เรอ่งแจ�งเพือ่ทราบ 
  5.1 การปรับแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร�  
                  คณะศิลปศาสตร�เสนอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2562  เป�นต�นไป  เพื่อคณะกรรมการ
วชาการ วทยาเขตหาดใหญ� รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 

 

 

 

รายวชา แผนการศึกษาเดมิ แผนการศกึษาใหม� 

สาระที่ 5 การคิดเชงระบบ การคิดเชงตรรกะและตัวเลข  

รายวชา 895-011 การคิดเพื่อสร�างสุข     2((2)-0-4) 

 

ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วชาแกน 

รายวชา  892-131 การอ�านเชงกลยุทธ�   3(3-0-6) 

 

ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

ป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
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                   ที่ประชุมรับทราบ   อนึ่ง   ท่ีประชุมให�แก�ไขการเขยนจํานวนหน�วยกิตของรายวชา 880-401 
เตรยมสหกิจศึกษา  จํานวน 1(0-0-3) หน�วยกติ เป�น “1(0-3-0) หน�วยกิต”   
 

วาระที่ 6  เร่องเสนอทีป่ระชมุพจิารณาทกัท�วง 

            6.1 การปรับปรุงรายวชาในหมวดวชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันสันติศึกษา 

                 สถาบันสันติศึกษาเสนอขอปรับปรุงรายวชา 950-102 ชวตที่ดี (Happy and Peaceful Life) 
จํานวน 3((3)-0-6) หน�วยกิต ซ่งเป�นรายวชาในหมวดวชาศึกษาทั่วไป กลุ�มสาระความเป�นพลเมืองและชวตที่สันติ  
ตั้งแต�ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2563 เป�นต�นไป  เพื่อคณะกรรมการวชาการ วทยาเขตหาดใหญ� 
พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให�เสนอสภาวทยาเขตหาดใหญ�พิจารณาต�อไป     
 

วาระที่ 7  เร่องอ่ืน ๆ 

            ประธานหารอเกี่ยวกับการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาของวทยาเขตหาดใหญ� ในประเด็น

1) การขับเคลื่อนและดําเนินการตาม พ.ร.บ. การอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 เร่องการพัฒนากาํลังคนตามโครงการสร�าง

บัณฑิตพันธุ�ใหม�และกําลงัคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย�ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏริปูอุดมศึกษาไทย  

2) การดําเนินการจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองคนทุกช�วงวัยและเอื้อต�อการเรยนรู�  3) การทํางานร�วมกันของฝ�าย

วชาการและฝ�ายพัฒนานักศึกษาที่ต�องร�วมมือและบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีทักษะศตวรรษที่ 21  ซ่ง

ที่ประชุมได�แจ�งการดําเนนิการและเสนอความเหน็ สรุปได�ดังนี้ 

    1. การดําเนนิการตามโครงการสร�างบัณฑิตพันธุ�ใหม�ฯ ป�ที่ 1 (ป�การศึกษา 2561) คณะอตุสาหกรรมเกษตร

ได�รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการประเภท Degree  หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาเทคโนโลยีและ

การจัดการอตุสาหกรรมอาหาร  แต�เนื่องจากเพิ่งได�รับการจัดสรรงบประมาณ  จงต�องรบดําเนนิการให�ทนั

ตามกรอบเวลาที่กาํหนด และมีข�อสังเกตว�ามหาวทยาลัยเอกชนได�รับการอนุมัติโครงการเป�นจํานวนค�อนข�างมาก 

จงน�าจะศึกษาเทคนิค/การดําเนินการของมหาวทยาลัยเอกชนที่ทําให�ได�รับการอนมุตัิโครงการ   

    2. การดําเนินการจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองคนทุกช�วงวัยและเอื้อต�อการเรยนรู�   โดยจัดหลักสูตร

เป�นModule  จัดในรูปแบบออนไลน�  เช�น  MOOC  ซ่งคณะจะต�องนําไปพิจารณา/ดําเนินการเพื่อให�หลักสูตร

และการจัดการเรยนการสอนรองรับความต�องการที่หลากหลาย/การศึกษาตลอดชวต  โดยในส�วนของมหาวทยาลัย

ได�จัดอบรมให�ความรู�เพื่อให�สามารถดําเนินการได�    

           3. การพัฒนานักศึกษาโดยการทํางานเชงบูรณาการระหว�างฝ�ายวชาการและฝ�ายพัฒนานักศึกษา

เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 ซ่งรองอธการบดฝี�ายพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ�

แจ�งว�า กําลังเตรยมการและจะดําเนินการในช�วงก�อนเป�ดภาคการศึกษาที่ 1/2562 

             จากนั้น ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาหลักสูตรแจ�งที่ประชมุทราบว�า มหาวทยาลัยได�วเคราะห�โครงการ 

ที่เสนอขอรับการสนบัสนุนตามโครงการสร�างบัณฑิตพันธุ�ใหม�ฯ  ป�ที่ 2 (ป�การศึกษา 2562) จํานวน 23 โครงการ 

ซ่งเป�นโครงการประเภท Non Degree จํานวน 19 โครงการ และโครงการประเภท Degree จํานวน 4 โครงการ 

และยังไม�ทราบผลการพิจารณาอย�างเป�นทางการ พบว�าโครงการทีเ่สนอมีผลลัพธ�ที่คาดหวังไม�ชัดเจน ไม�มี MOU/ 

MOU ไม�เป�นไปตามเกณฑ�  กรอกข�อมูลไม�ถูกต�อง/ครบถ�วน   ซ่งจะเชญผู�เสนอโครงการและผู�สนใจมาร�วม

ประชมุเพื่อรับทราบข�อมูล/เตรยมโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนในป�ต�อไป   






