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ผู้มาประชุม 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตรจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (แทน) 
6.  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์  
8. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
9. ผู้แทนสภาอาจารย์  กรรมการ 
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11. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
12. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
13. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
6. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างและนวัตกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา  เจริญปัญญาศักดิ์ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร 
 ดร. กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา 
 อาจารย์เจษฎา  โมกขกุล 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัช  สันติอมรทัต 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์  สกุลรัตน์ (แทน) 
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 อาจารย์กันยิกา  ช านิประศาสน์ (แทน) 
9. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ดร. สุรพงศ์  ยิ้มละมัย (แทน) 
10. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล 
12. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ (แทน) 
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง (แทน) 
14. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ดร. สินาด  ตรีวรรณไชย   
15.  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
16.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ  ตันศิลา (แทน) 
17. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ผศ.ดร. สรวัฒน์  ทองสงวน (แทน) 
18.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ 
19.  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล 
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เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
       ไม่มี 
 
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี    
   
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น Smart University 
 ผศ. ดร. วรรณรัช  สันติอมรทัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ น าเสนอการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น Smart University สรุปได้ว่า การเป็น Smart University เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากวิวัฒนาการของโลกที่ได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Cloud Computing, Internet of 
Things (IoT), Big Data และ Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของผู้คนทุกภาคส่วนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง  โดยภาค
ส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีดังนี้  1. Technology Product and Service  2. Media 
and Entertainment  3. Retail  4. Financial Service  5. Telecommunication 6. Education 7. Hospitality 
and Travel  8. Manufacturing 9. Healthcare  10. Utilities 11. Oil and Gas  12. Pharmaceuticals  
 จะเห็นได้ว่าภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบแล้วเช่น  Technology Product and Service และ  Media 
and Entertainment  ซึ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตเพลงไทยกับภาพยนตร์ไทย ผู้จัดจ าหน่ายสื่อด้านความบันเทิงต่าง
ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมาใช้สื่อออนไลน์แทนสื่อในรูปแบบเดิม ๆ 
ร้านค้าปลีกต้องรับมือกับการที่ลูกค้านิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจการเงินการธนาคารปิดสาขาย่อยบางส่วน
เนื่องจากผู้คนนิยมท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น  ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ล้มหายไปจากระบบ เช่น  Nokia, 
Kodak, Blackberry เป็นต้น และในเร็วๆ นี้เทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยคือ ระบบ 5 G  (ในปีพ.ศ. 
2563)  สิ่งที่จะเกิดตามมาจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว คือ การควบคุมเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ชาญฉลาด 
(machine intelligence), เครือข่ายเว็ปเคลื่อนที่ (ubiquitous web), โมบายบรอดแบนด์ (Mobile Broadband) และ
ยานพาหนะไร้คนขับ (unmanned vehicles) ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลภาษาได้ทุกภาษา  สิ่งเหล่านี้ท้าท้ายให้
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับตัวพัฒนาไปสู่ Smart University โดยเปลี่ยนสถาบันการศึกษาให้เป็นพื้นที่ส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น Mindset, Design Thinking, Creative Thinking, Skill Re-Skill และมี Platform ของ
การศึกษา คือ  
 - ยืดหยุ่น (Flexible) : นักศึกษา มีหลากหลายรปูแบบ 
 - เรียนซ้ าได้ (Repeatable) : ทบทวน ใช้สื่อได้ตลอดเวลา เข้าถงึง่ายเรียนได้จากทุกที่ 
 - มีอัตลักษณ์ (Unique) : มีความเด่นเฉพาะตัว ผูส้อน เครื่องมือ 
 - ปรับตัวตลอดเวลา (Adaptive) : เกิดง่าย ตายเร็ว 
มหาวิทยาลยัเร่ิมด าเนินการในการจัด Infrastructure รองรับ (Co working Space) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และเอกชนที่

https://meeting.psu.ac.th/meeting/Em28/42561/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4.1.pdf
https://meeting.psu.ac.th/meeting/Em28/42561/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4.1.pdf
https://meeting.psu.ac.th/meeting/Em28/42561/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4.1.pdf
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จะมาร่วมกันสรา้งสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการเรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดงันี้ 
 1. การพัฒนาเปน็ Smart City หรือ Smart University ไม่ควรมองเฉพาะด้าน IT หรือด้านเศรษฐกิจอย่าง
เดียว ต้องขยายมุมมองออกไปให้กว้างครอบคลุมครบทุกด้านทัง้ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมือง  
ต้องท าให้คนทุกระดับชั้นและสิง่แวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  
 2. มหาวิทยาลัยเปน็ที่สรา้งการเรียนรู้ของคนสองฝั่งคือผู้สอนกบัผู้เรียน สิ่งที่มหาวิทยาลัยก าลังท าตอนนี้คือ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ (E-Learning) โดยสร้าง Infrastructure รองรับคือ Co working Space เป็นที่ซึ่ง
อาจารย์และนักศึกษาท างานร่วมกันและควรต้องท าให้เป็นวฒันธรรม ที่ส าคัญอาจารย์ผูส้อนต้องสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฏีกับปฏบิัติในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หากอาจารย์ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่
ทฤษฎีได้ผลการเรียนรู้ก็จะต่ า ซึง่ที่ผ่านมาอาจารย์เนน้สอนทฤษฎี แต่ Co working Space ทฤษฎีจะมาภายหลัง ดังนั้น
ต้องพัฒนาอาจารย์ให้มีความคลอ่งตัวในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1 การให้ความเห็นชอบการก าหนด การขอปรับลด /การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา และการปรับสาระในหลักสูตร ตามมติ
เวียนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองที่สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ความเห็นชอบการ
ก าหนด การขอปรับลด /การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการปรับสาระในหลักสูตร โดยวาระเวยีน เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 
  เห็นชอบการก าหนด/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
ดังต่อไปนี ้
  1) การก าหนดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจนี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์ ตามข้อสังเกตของสกอ. 
  2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
  3) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
  4) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิากายภาพบ าบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะแพทยศาสตร์ 
  เห็นชอบการขอปรับลดอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
  1) การขอปรับลดอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
  2) การขอปรับลดอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร ์
  3) การขอปรับลดอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร ์
  4) การขอปรับลดอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญา
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ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
  5) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
  เห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา ดังนี ้
  1) ปรับปรุงรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  ส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560  ดังนี้   

เดิม ใหม ่
895-xxx วิชาเลือกด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 4(x-y-z) 
โดยเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวชิาต่อไปนี ้
895-107  ประชากรศาสตร์                            2(2-0-4)  
895-123  การค้นคว้าสารสนเทศและ                2(2-0-4) 
             การเขียนงานวิชาการ  
895-132 ทกัษะการสื่อสาร                            2(2-0-4)  
895-231 การพูดในที่ชุมชน                           2(1-2-3)                     
895-321 ปรัชญาจริยะ                                2(2-0-4)  
895-323  การสร้างสรรคแ์ละผลิตสิ่งพิมพ์           2(1-2-3) 
895-363 การพูดภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ      2(2-0-4) 
รวมทั้งรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ที่จะเพิ่มเติมในภายหลัง 

895-xxx วิชาเลือกด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 4(x-y-z) 
โดยเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวชิาต่อไปนี ้
895-107  ประชากรศาสตร์                      2(2-0-4)  
895-123  การค้นคว้าสารสนเทศและ              2(2-0-4) 
            การเขียนงานวิชาการ  
895-132 ทกัษะการสื่อสาร                         2(2-0-4)  
895-231 การพูดในที่ชุมชน                         2(1-2-3)                     
895-321 ปรัชญาจริยะ                              2(2-0-4)  
895-323  การสร้างสรรคแ์ละผลิตสิ่งพิมพ์        2(1-2-3) 
895-363 การพูดภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  2(2-0-4) หรอื
รายวิชาอื่น ๆ ที่จัดเป็นรายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ หรือ 
สังคมศาสตร์  รหัส 895-xxx 

  2) ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี
ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ   และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
347-203 ชีวสถิติ                                  3(2-2-5) 
            (Biostatistics)  
เรียนภาคการศึกษาที่ 2    ชัน้ปทีี่ 1 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  
347-203 ชีวสถิติ                     3(2-2-5) 
            (Biostatistics)  
เรียนภาคการศึกษาที่ 2    ชัน้ปทีี่ 1 

  3) เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไปก าหนดให้รายวิชา
ดังกล่าวเป็นได้เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

  3.1) เปลี่ยนชื่อรายวชิา  
เดิม ใหม่ 

891-261   ภาษามือไทย 1         3(3-0-6) 
              (Thai Sign Language I) 

891-261   ภาษามือไทย          3(3-0-6) 
              (Thai Sign Language) 

  3.2) เปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิต 
เดิม ใหม่ 

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต       3(2-2-5) 895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต       3(3-0-6) 
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 (Life Aesthetics)               (Life Aesthetics) 
895-231  การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 
  (Public Speaking) 

895-231  การพูดในที่ชุมชน      3(3-0-6) 
  (Public Speaking) 

895-304  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 
             โครงงานและการวิจัย         3(2-2-5) 
 (Data Analysis Techniques for  
             Project and Research) 

895-304  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 
             โครงงานและการวิจัย      3(3-0-6) 
 (Data Analysis Techniques for  
             Project and Research) 

  เห็นชอบการปรับสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ดังนี ้
  ปรับสาระหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับประกาศ เร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และนโยบายของสภาการพยาบาล โดยปรับสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  1. ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 
  2. ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์พ.ศ. 
2560 และเพิ่มการบูรณาการเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ตามนโยบายของสภาการพยาบาล 
  3. ปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับหมวดรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา โดยมีประเด็นการปรับปรุงดังนี้ 

 1. ปรับปรุงความส าคัญ /หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหลักสูตร 
 2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหมวดที่ 3 ปรับปรุงรายละเอียดในหมวดที่ 4 และปรับปรุง

องค์ประกอบในหมวดที่ 7 
 3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 มติที่ประชุม  

  1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเสนอนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของหลักสูตรปริญญาเอกมีหลักคิดว่า ปรัชญาของหลักสูตรจะต้องมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตเป็นคน
เก่ง มีความรู้ลุ่มลึก คิดแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้ และเป็นนักนวัตกร  หลักสูตรต้องสามารถเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม  
ชุมชน หรือหน่วยงานที่มีโจทย์วิจัยจริงภายใต้การคิดและการท างานร่วมกัน และน ามาใช้งานจริงได้ ค านึงถึง 
Outcome-based Education  มีการหลอมรวมทั้ ง Outside In และ Inside Out ดังนั้น ขอให้หลักสูตรกลับไป
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักคิดข้างต้น  ทั้งนี้ หากหลักสูตรมีส่วนใดที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ขอให้เขียนไว้ในหลักสูตรเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน  
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  2. เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.1.2 ขอปิดหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
 6.1.3 ขอปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
 6.1.4 ขอปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลกัสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นต้นไป 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรใหม่โดยควบรวมหลายหลักสูตรเป็นหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ทดแทนหลักสูตรดังกล่าวตามล าดับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.1.5 ขอปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนในหลักสูตรนี้จ านวนน้อย 
และนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนให้ทันตาภิบาลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.2 เร่ืองพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การเปิดรายวิชา และปรับปรุงรายวิชา ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
    กองบริการการศึกษา เสนอการเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บ และเปลี่ยนหมวดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี ้
   1. เปิดรายวิชา 
    1.1 เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา คือ 
       220-421  ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง         3(3-0-6) หน่วยกิต 

   1.2 เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา คือ 
      215-478  การบ ารุงรักษาแบริ่งลูกกลิ้งในเคร่ืองจักรกล  3(3-0-6) หน่วยกิต 
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  1.3 เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา คือ 
      242-437 โครงสร้างคอมไพเลอร์       3(3-0-6) หน่วยกิต 
    1.4 เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา คือ 
      332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์      3(3-0-6) หน่วยกิต 
      332-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์     1(0-3-0) หน่วยกิต 
   1.5 เปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก) ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  จ านวน 2 รายวิชา คือ 

     670-121 สุขภาพองค์รวม     2((2)-0-4)  หน่วยกิต 
    670-471 การสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์    1((1)-0-2)  หน่วยกิต 

   2. ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) ซึ่งเป็นรายวชิาที่เปิดให้บริการส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชิา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา คือ 
     332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1       3(3-0-6) หน่วยกิต  
     332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 1     1(0-3-0) หน่วยกิต 
  2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา คือ 
     332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2     3(3-0-6) หน่วยกิต  
     332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 2     1(0-3-0) หน่วยกิต 
  3. การเปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   รายวิชาในกลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
เดิม ใหม ่

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข          2((2)-0-4) 
           (Creative Thinking) 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข       2((2)-0-4) 
            (Cultivating Happiness through Positivity) 

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป 

เดิม ใหม ่
895-174 จุดประกายความคิด                2(1-2-3) 
            (Thought Lightening) 

895-174 จุดประกายความคิด                2(1-2-3) 
           (Innovative Thinking) 

 
  4. เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา 

  เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ดังนี้ 
  4.1 เปลี่ยนชื่อรายวิชา  

เดิม ใหม่ 
892-261   การแปลเพื่อการใช้งาน     3(3-0-6) 
    (Practical Translation) 
 

892-261   พื้นฐานการแปล          3(3-0-6) 
              (Translation Fundamentals) 
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  4.2 เปลี่ยนชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชา 

เดิม ใหม่ 
892-467 การแปลวรรณกรรมและเร่ืองแต่ง 3(3-0-6) 
   (Literary and Fiction Translation) 
 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม ได้แก่ ร้อยกรอง 
เร่ืองสั้น นวนิยาย เร่ืองแต่งร่วมสมัย การแปลวรรณกรรม
และเร่ืองแต่งร่วมสมัย การปรับปรุงงานแปลวรรณกรรมและ
เร่ืองแต่งร่วมสมัย 
 Features of literary texts: poetry, short 
stories, novels; contemporary fictions; translating 
literary texts and contemporary fictions; improving 
translated literary texts and contemporary fictions 

892-467 การแปลวรรณกรรม 3(3-0-6) 
     (Literary Translation) 

 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม ประเภท    ร้อย
กรอง เร่ืองสั้น นวนิยาย และวรรณกรรมร่วมสมัย การแปล
วรรณกรรม การปรับปรุงงานแปลวรรณกรรม 
 Features of literary texts: poetry, short 
stories, novels and contemporary fictions; 
translating literary texts; improving translated 
literary texts  

 
   5. เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิต ในรายวิชาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา 

    5.1 เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา  จ านวน 2 รายวิชา 
รายวิชา เดิม ใหม่ 

145-409 ฝึกงานทั่วไป       
 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 3   
จ านวน 180 ชั่วโมง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 4   
จ านวน 180 ชั่วโมง 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 2  จ านวน 
180 ชั่วโมง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 3  จ านวน 
180 ชั่วโมง 

145-509 ฝึกงานเลือก        ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 5   
จ านวน 120 ชั่วโมง 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 4  จ านวน 
120 ชั่วโมง 

    5.2 เปลี่ยนแปลง เลขภายในวงเล็บของหน่วยกิตในรายวิชา  จ านวน 2 รายวชิา 
เดิม เปลี่ยนแปลงใหม ่

145-555 ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน    3(1-6-2)  145-555 ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน      3(2-3-4)  

145-568 ศัลยศาสตร์สัตวบ์ริโภค             3(1-6-2) 145-568 ศัลยศาสตร์สัตวบ์ริโภค               3(2-3-4) 

 
 6. การปรับเปลี่ยนหมวดวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

  ปรับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ซึ่งเดิมอยู่ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ปรับเป็นอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้ 

เดิม ใหม ่
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร์  
 
( เดิ ม อยู่ ใน กลุ่ ม วิ ช า วิท ย าศ าสต ร์แ ล ะ

3(3-0-6) 240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรม 
            คอมพิวเตอร ์ 
 
(อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
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คณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ทุกสาขาวิชา) 

 ทุกสาขาวิชา) 

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นและ 
            การประยุกต์ใช้                     
 
(เดิมอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  และสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ) 

3(3-0-6) 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
            และการประยุกต์ใช้                     
 
(อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ) 

3(3-0-6) 

 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
  
 6.2.2 การขอเปิดรายวิชา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
650-718 การประเมินและการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ จ านวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 

 สุขภาพทั่วไปและสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 1   
 650-719  การประเมินและการจัดการเปลี่ยนแปลงของ  จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 

 สุขภาพทั่วไปและสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 2   
โดยจัดสอนให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

 6.2.3 การปรับปรุงรายวิชา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
 จากเดิม 

 671-819  การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ  2(1-2-3) หน่วยกิต 
 ปรับปรุงเป็น 

 671-819  การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ  3(2-3-4) หน่วยกิต 
โดยจัดสอนให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.4 การเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         บัณฑิตวิทยาลัยขอถอนวาระ 
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 6.2.5 การขอเพิ่ม การยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
 6.2.6 การขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 6.2.7 การขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ 
 6.2.8 การขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ  
 6.2.9 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ และ 
 6.2.10 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
 6.2.11 การขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
 6.2.12 การขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สังกัดคณะทันต
แพทยศาสตร ์และ 
 6.1.13 ขอปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะเภสัชศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเพิ่ม/ปรับลด/ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 31 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559 
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558 
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
 14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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 16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
 19. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 20. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  22. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559   
 23. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 24. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 25. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557 
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 27. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 
 28. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 29. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 30. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 31. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.14 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษา เสนอการปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา  ดังนี้ 
  1. ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะการแพทย์แผน
ไทย  
  2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์  
  3. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 




