
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ 
คร้ังที่ 19(1/2561) 

วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ 

 
ผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ  พานิช  ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3.  อธิการบดี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  ล่ิมสกุล 
4. คณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
5. คณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
6.  ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
7. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ  
8. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
9. ผูแทนสภาอาจารย  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วรายุ  บุญปกครอง 
10. ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง 
12. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
13. หัวหนางานวิเคราะหและประสานการวางแผน  ผูชวยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
14.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ 
15. นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร  ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูมาประชุมไมได 
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย  กรรมการทรงคุณวุฒ ิ
2. ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมพร  ใชบางยาง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. คณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
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6. รองอธิการบดีฝายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
7. หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  ผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ 
2. รองอธิการบดีฝายองคกรสัมพันธและสารสนเทศ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร  อัยรักษ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน  หังสพฤกษ 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาส่ือและการเรียนการสอน 
 ผูชวยศาสตราจารยเถกิง  วงศศิริโชติ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซี่ยนศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน (แทน) 
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  อึง้โพธ์ิ (แทน) 
9. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต 
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 รองศาสตราจารยนิมิตร  วรกุล 
11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
 ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย   
12.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย 
  รองศาสตราจารย ดร.สน่ัน  ศุภธีรสกุล 
13.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
  ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  พงศดารา 
15. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
  ดร.สพ.ญ. สกาวพร  ประจันตะแสน (แทน) 
16.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 
  ผูชวยศาสตราจารยวิภาดา  เวทยประสิทธ์ิ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองคประชุมแลวศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช ประธานท่ีประชุมเปดประชุมและไดดําเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 
 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ       
       ไมมี 
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วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 18(4/2560) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
    ท่ีประชุมมีมติรับรองโดยใหแกไขรายงานการประชุมในหนาแรก คําวา “วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560” 
เปน “วันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน 2560” 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไมมี    
   
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 ไมมี 
 
วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   6.1 เร่ืองเสนอใหม 
 6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็ก- 
ซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวไดเสนอเขาท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญในคราว 
ประชุมครั้งท่ี 18(4/2560) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือพิจารณาแลว แตเนื่องจากมีประเด็นท่ีหลักสูตร
ประสงคจะปรับปรุงเพ่ิมเติม ท่ีประชุมจึงใหถอนวาระออกไปและใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงคณะทันตแพทยศาสตรได
ปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดของหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาอีกครั้ง ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรปรับการเปดสอนและการรับนักศึกษาจากเดิม 
“ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560” เปล่ียนเปน “ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561” และใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 
 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
เพือ่สภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา โดยประเด็นในการปรับปรุงครั้งน้ีมีดังน้ี 
  1. ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

ระดับ  หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรงุ 
ปริญญา โท ชื่อเต็ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรและสถิติ) 

- Master of Science (Mathematics and  
  Statistics) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) 
- Master of Science  
  (Statistics) 

 ชื่อยอ - วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิติ)  
- M.Sc. (Mathematics and Statistics) 

- วท.ม. (สถิติ)  
- M.Sc. (Statistics) 
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  2. ปรับปรุงความสําคัญ / หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคปรัชญาของหลักสูตร และปรับปรุง
องคประกอบใน หมวดท่ี 7  
  3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร โดยเพ่ิมแผน ก แบบ ก1 พรอมท้ังปรับหมวดวิชาและจํานวน
หนวยกิตของแผน ก แบบ ก2 รวมท้ังเพ่ิมรายวิชาสัมมนา จํานวน 2 หนวยกิต โดยใหนักศึกษาลงทะเบียนแบบไม
นับหนวยกิตทุกแผนการศึกษา  
  4. ปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ิมรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป โดยมีขอเสนอแนะวาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป ขอใหมีความชัดเจนของกลุมผูเรียนมากกวาน้ี เพื่อให
ดึงดูดความสนใจของผูเขาเรียนมากย่ิงขึ้น  
 

 6.1.3  การขอเปล่ียนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยเปล่ียนไปใชช่ือหลักสูตร
และช่ือปริญญาเปน “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร” เพื่อสภาวิทยาเขต
หาดใหญพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป และเสนอแนะวาหากมีหลักสูตรใหมนับจากน้ี หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาจะตองเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559  
 

 6.1.4 ผลการวิเคราะหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในวิทยาเขตหาดใหญ 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอผลการวิเคราะหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในวิทยาเขตหาดใหญ 

ซึ่งเปนขอมูลการวิเคราะหหลักสูตรตามตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

  1. จํานวนนักศึกษาเฉล่ีย 3 ป เทียบกับแผน รับนักศึกษา 

  2. อัตราสวนผลงานตีพิมพตอจํานวน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  3. เกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามการประเมิน AUN-QA 

  4. ผลคะแนนรวมจากการประเมิน AUN-QA 

  5. อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาท่ีพนสภาพ(ไมมาลงทะเบียน ตกออก ลาออก) 

  6. Retention Time เฉล่ีย 3 ปยอนหลัง  

  - 6.1 ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตชั้นสูง 

  - 6.2 ปริญญาโท 

  - 6.3 ปริญญาเอก 
 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติและขอเสนอแนะดังน้ี  

  1.  ควรนําเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามการประเมิน AUN-QA เปนเกณฑต้ังตนท่ีตอง
ผานการประเมิน เน่ืองจากหากไมผานเกณฑดังกลาวหลักสูตรจะตองงดรับนักศึกษา และเตรียมการปรับแกไขให
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เปนไปตามเกณฑฯ หรือปดหลักสูตร แตท้ังน้ี มหาวิทยาลัยไมไดพิจารณาคุณภาพหลักสูตรเพียงอยางเดียว แตยัง
พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะยุบควบรวมหลักสูตรท่ีมีความซ้ําซอน ปดหลักสูตรท่ีไมมีผูสมัครเขาเรียนหรือมีผูเรียน
นอยมาก และเนนการเปดสอนหลักสูตรท่ีสนองตอการพัฒนาประเทศ  
  2.  ยังไมมีขอมูลของหลักสูตรท่ีอยูในเกณฑท่ีมีปญหาวาในชวง 10 ปไดรับการตอบรับจากผูเขา
เรียนสูงขึ้นหรือลดลงในแงใด  ตองวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด พรอมท้ังดูการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ดวย 

 3.  ตัวชี้วัด 
  3.1 ควรใหนํ้าหนักของตัวช้ีวัดไมเทากัน เพื่อใหการประเมินมีความแมนยํามากขึ้น เชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 retention time เปนตัวช้ีวัดสําคัญท่ีแสดงคุณภาพการบริหารงานอยางแทจริง ควรทําใหมีคุณคา
มากกวาตัวชี้วัดตัวอื่น  หรือตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนนักศึกษาเฉล่ีย 3 ป เทียบกับแผน หากกําหนดตัวเลขจํานวนนักศึกษา
ในแผนตํ่า ผลก็จะสูง และหากตองการวิเคราะหเพื่อดูแนวโนมของหลักสูตรได ตองเปนตัวชี้วัดท่ีไมยากเกินไป และมี
ความถี่ของการจัดทําขอมูลมากขึ้น โดยอาจใชระบบฐานขอมูลเปนตัวชวย นอกจากน้ีควรดูตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
ประกอบดวยเชน อาจารย ผูใชบัณฑิต  

  3.2 ขอใหพิจารณาปรับปรุงดังน้ี 
             - ตัวชี้วัดท่ี 5 เกณฑการประเมิน AUN-QA ท่ีกําหนดวาไมผานและไมไดมาตรฐาน ได  
       “1 คะแนน” ควรจะเปน “0 คะแนน” หรือไม 
             - ตัวชี้วัดท่ี 6 retention time ตัวเลขท่ีเปนชวง “0-1 ป” “0-2 ป” “0-4 ป” ไมควรจะ 
       มีตัวเลข 0  

  4.  มอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
  4.1 จัดรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและแนวทางการปรับหลักสูตรใน
ลักษณะประชาพิจารณจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยท่ีเกี่ยวของ โดยเชิญ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจ
วา นิ ชย  ป ระธานสถาบัน วิ จัย เพื่ อ ก ารพั ฒ นาประ เทศ ไทย   (The Thailand Development Research 
Institute:TDRI) มาบรรยายพิเศษ เพื่อสะทอนมุมมองและชี้ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางดานบัณฑิตศึกษาท่ีเกิดขึ้น
แลว และแนวโนมท่ีกําลังจะเกิดขึ้นอยางรุนแรง เปนการปรับแนวคิดและการทํางานของอาจารย ซึง่บัณฑิตวิทยาลัย
ตองประมวลผลการวิเคราะหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเตรียมไวเปนขอมูลประกอบตอไป 
  4.2 แจงผลการวิเคราะหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไปยังทุกคณะ เพื่อใหทราบขอมูล
เบ้ืองตนระดับหน่ึงกอน แมวาจะมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ รวมถึงการปรับตัวช้ีวัด เพื่อใหไดขอมูลท่ีรอบดาน
กวาน้ี 
 
 6.2 เร่ืองพิจารณาทักทวง   
 6.2.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามขอสังเกตของสกอ.  
  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรพ.ศ. 2560) ตามขอสังเกตของสกอ.ท่ีแจงวาหลักสูตรดังกลาว
ไดพัฒนาเปน 2 วิชาเอก คือ 1) วิชาเอกการออกแบบแอนิเมช่ันและวิชวลเอฟเฟกต   2) วิชาเอกการออกแบบส่ือ
ตอบโต จึงขอใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไม
นอยกวาวิชาเอกละ 3 คน วิทยาลัยนานาชาติฯ จึงขอปรับโครงสรางหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะใหม  และปรับการ
ระบุแผนการศึกษา จากเดิมระบุเปน 2 แผนการศึกษา ปรับเหลือเพียงแผนการศึกษาเดียว และยืนยันจํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน คงเดิม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 

 6.2.2 การปรับปรุงแกไขรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแกไขรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจํา ใหเปนผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป ต้ังแต ค.ศ. 2013 ถึง 2017 เพือ่ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

  6.2.3 การเปดรายวิชา และปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร 
  กองบริการการศึกษาเสนอการเปดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร 
เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ ดังน้ี 

  เปดรายวิชา  
 895-124 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21    2(2-0-4) หนวยกิต  

          (Art of Communication in Thai Language in the 21th century) 
  895-228 อรรถรสภาษาไทย      1(1-0-2) หนวยกิต 
               (Appreciation in Thai Language)  

  ปรับปรุงรายวิชา 
  ปรับช่ือรายวิชา ปรับจํานวนหนวยกิต และปรับคําอธิบายรายวิชา 890-277 จาก 890-227 การเขียน

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน (Introduction to English Writing) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต เปน 890-227 การพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Improving English Writing Skills) จํานวน 2(1-2-3) หนวยกิต 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 

 6.2.4 การขอเปล่ียนแปลงชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ 
  กองบริการการศึกษาเสนอการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของวิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังน้ี 

เดิม เปล่ียนแปลงใหม 

142-111 ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน  

            (English for Beginners) 

142-111 ภาษาอังกฤษเรียนสนุก 

             (English for Fun) 

142-112 ภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนระดับกลาง 

            (English for Intermediate leaners) 

142-112 ภาษาอังกฤษออนแอร 

            (English On Air) 

142-211 ภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนขั้นกลางตอนปลาย 

            (English for Upper-Intermediate Learners) 

142-211 ภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 

            (English for Daily Life) 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
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 6.2.5 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปล่ียนแปลง/เพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
  1) ขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก 
   1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. 2556 
   1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตร 
     ใหม พ.ศ.2557 
  2) ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก 
   2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  3) ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก 
   3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ.2559 
   3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
     2559 
   3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  4) ขอเปล่ียนแปลงและเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก 
   4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตร 
     นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตร 
      นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  5)  ขอเปล่ียนแปลงและเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก 
    5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 
  6) ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก 
   6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  7) ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก 
   7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. 2560 
   7.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
     2560 
   7.3 หลักสูตรการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
   7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 
     ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   7.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 
     ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. 2560 
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