
การใหความเห็นชอบหลักสูตร  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร การปดหลักสูตร 
การปรับปรุงรายวิชา และการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ตามมติเวียน เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
 
 สภาวิทยาเขตหาดใหญในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2561) โดยวาระเวียน เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ให
ความเห็นชอบหลักสูตร  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร การปดหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา และการเปล่ียนแปลง
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
  ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561  
 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตของสภาวิศวกร /สกอ. 
 - ปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ตามขอสังเกตของสภาวิศวกร 
  - ปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เห็นชอบการปดหลักสูตร 
 - ปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
 - ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร (แบบกาวหนา) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 เห็นชอบการเปดรายวิชา 
 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร    จํานวน 3(3-0-5) หนวยกิต  
 895-732  วัฒนธรรมไทย       จํานวน 1(1-0-2) หนวยกิต 
 348-314  แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหมสําหรับผูเริ่มตน  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต 

 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร    จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต 
 เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา 
 240-191 อินเทอรเน็ตรวมศูนยสําหรับอุตสาหกรรม   จํานวน 2(2-0-4) หนวยกิต 
             Industrial Internet of Things)  
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     จํานวน 2(1-3-2) หนวยกิต 
              Microbiology and Parasitology   
  ปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาและรายวิชาบังคับเรียนกอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส คือ 

  เดิม ใหมท่ีตองการปรับปรุง 

332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห 

            ขอมูลดวยโปรแกรม MATLAB 

            Numerical Methods and Data  

            Analysis with MATLABORATORY  

            Laboratory 

 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 322-102 

332-206 ฟสิกสเชิงคํานวณ 1 

            Computational Physics I 

 

 

 

 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 332-102 
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 ปรบัปรุงชื่อรายวิชาและวิชาบังคับเรียนผานกอน 

เดิม ใหม 

332-316 ฟสิกสเชิงคํานวณ  

            (Computational Physics)  

รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 332-102 

332-316 ฟสิกสเชงิคํานวณ 2 

            (Computational Physics II) 

รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 332-206 
 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จํานวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการ ทองเท่ียวเพื่อ 
เปนรางวัล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการประชุม นิทรรศการและการทองเท่ียวเพ่ือ 
เปนรางวัล หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 และหลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558 
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 8. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกตหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  
 9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกตหลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2559  
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

 12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 13. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 14. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และสาขาวิชาเภสัช
กรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2561 เปนตนไป  
 15. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 เห็นชอบการขอเพิ่ม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 หลักสูตร 
 1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554 
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2558  
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2558  
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมระบบโลก หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
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 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมระบบโลก หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอยางย่ังยืน หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอยางย่ังยืน หลักสูตรใหม พ.ศ.2558  
 10 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 
 11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 
 12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 
 13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
 15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กองบริการการศึกษา /สิงหาคม 2561 


