
                
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 3/2548 

วันพุธที ่ 2 มีนาคม  2548   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ   สนัตปิระชา 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่    กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
      ดร.ภทัร   อยัรกัษ ์  (แทน) 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สรุไกร   เพ่ิมค า 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์     กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยศ์รีกลัยา   ภิญโญสโมสร  (แทน) 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั   คณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
 9.  รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์   กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน   
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์     กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยป์ริญญา   เฉิดโฉม    (แทน) 
11. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง  และ 
      รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                   กรรมการและเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
12. รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์       กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
13. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                           ผูช้่วยเลขานกุาร 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
2.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั     กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
3.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา   อดลุยธรรม 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยวี์ระชยั  ธรรมวานิช 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์   กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร    วิวฒันปฐพี 
7.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา     กรรมการ 
     เขตการศกึษาภเูก็ต  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.สกุฤทธิรา   รตันวิไล                ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2.  นายสธุน    ไชยสวุรรณ  งานทะเบียนกลาง 
3.  นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศิริวรางกรู                  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
   เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ประธานเปิดการประชมุ จากนัน้ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 
ดงันี ้
 

 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     1.1  การจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั    
       ประธานแจง้วา่  จากการประชมุคณะกรรมการวิชาการทกุวิทยาเขต  ครัง้ท่ี 1/2548  เม่ือวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ ์2548  ไดพิ้จารณาเรื่อง   การจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั และมีมติเห็นชอบใหด้  าเนินการดงันี ้  
          1.  เหน็สมควรใหม้ีการทบทวนการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัใหม ่  โดยใหม้ีคณะกรรม- 
การเพ่ือพิจารณาหาแนวทางเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว ในแตล่ะวิทยาเขต/เขตการศกึษา ดงันี ้
                 วิทยาเขตหาดใหญ่  ใหต้ัง้คณะกรรมการ 3 กลุม่ ดงันี ้  
   1) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ท่ีประชมุมอบหมายให ้ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 
คณะแพทยศาสตร ์  เป็นประธาน  
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  2)  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    ท่ีประชมุมอบหมายให ้   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร ์  เป็นประธาน   และขอให ้ ดร.ภทัร อยัรกัษ ์ ซึง่เขา้รว่มประชมุแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร ์น าเรื่องนีแ้จง้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์เพ่ือทราบดว้ย  
  3)  กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ท่ีประชมุมอบหมายให ้   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะเศรษฐศาสตร ์ เป็นประธาน  และขอใหผู้ช้่วยศาสตราจารยป์ริญญา  เฉิดโฉม    ซึง่เขา้รว่มประชมุแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์ น าเรื่องนีแ้จง้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์ เพ่ือทราบดว้ย 

 วิทยาเขตปัตตานี    ใหต้ัง้คณะกรรมการ 2 กลุม่  โดยมอบหมายใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสมัพนัธ ์ วิทยาเขตปัตตานี  ไปพิจารณาตอ่ไปดงันี ้  
  1)  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
  2)  กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

             เขตการศึกษาภูเกต็/ตรัง/สุราษฎรธ์านี  ใหต้ัง้คณะกรรมการเขตการศกึษาละ 1 กลุม่ 
        2. ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒิุ ตวัแทนนกัศกึษา หรืออาจตัง้อาจารยจ์ากกลุม่สาขา-

วิชาอ่ืนเขา้รว่มดว้ยก็ได ้ และใหเ้สนอคณะกรรมการไปยงัมหาวิทยาลยัภายในเดือนมีนาคม 2548  เพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป  
        3.  ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนธนัวาคม 2548 

เพ่ือใหท้นัใชก้บัหลกัสตูร ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 และก าหนดใหค้ณะกรรมการแตล่ะกลุม่สาขาวิชา/
วิทยาเขต/เขตการศกึษา     น าเสนอการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปตามผลการพิจารณาของแตล่ะกลุม่สาขาวิชาในเดือน
มิถนุายน  2548 
                     อย่างไรก็ตาม  ใหฝ่้ายเลขานกุารรีบด าเนินการแจง้มติขา้งตน้เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการตอ่ไป   
 

         ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่2/2548 
     วันพุธที ่ 2  กุมภาพันธ ์ 2548 
 

      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข   
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  แนวทางในการด าเนินงานโครงการเรียนรูร้ว่มกนั สรรคส์รา้งชมุชน ปี 2548  
                         ท่ีประชมุรบัทราบ     แนวทางในการด าเนินงานโครงการเรียนรูร้ว่มกนั  สรรคส์รา้งชมุชน ปี 2548  ซึง่
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตหาดใหญ่ น าเสนอ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   

     4.2  การลงทะเบียนเรียนแบบ Package 
                    ท่ีประชมุรบัทราบ    การลงทะเบียนเรียนแบบ Package  ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศกึษาท่ี 1  
ปีการศกึษา 2548   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  และมีความเห็นดงันี ้
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            1. ใหแ้ตล่ะคณะพิจารณาสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  หากตา่งไปจากท่ีงานทะเบียนกลางเสนอ ใหป้ระสาน 
ไปยงังานทะเบียนกลางเพ่ือแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง   
           2. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรแ่ละวสัด ุ  จะก าหนดตา่งไปจากกลุม่อ่ืน  ซึง่คณะจะแจง้งานทะเบียน
กลางเฉพาะสว่นท่ีก าหนดให ้  สว่นวิชาเลือกทางมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จะใหน้กัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
ภายหลงั  
             3. ในเบือ้งตน้ ใหแ้กไ้ขขอ้มลูดงันี ้
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ่เน่ือง) แกค้  าวา่ “รวม 17 หน่วยกิต” เป็น “รวม 11 หน่วยกิต”  
     - สาขาวิชาการพยาบาล (ตอ่เน่ือง)  แกเ้ป็น “สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(ตอ่เน่ือง)” และปรบัขอ้มลู
รายวิชาตามหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง)  ซึง่ไดป้รบัปรุงเป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548  
   - คณะนิติศาสตร ์ แกไ้ขขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัแผนการศกึษาและการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาภาษา  ซึง่มีผลตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548 
 

       4.3  การแจง้ผลการลงทะเบียนเรียนใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา  
       ท่ีประชมุรบัทราบ  การแจง้ผลการลงทะเบียนเรียนใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาโดยระบบสารสนเทศนกัศกึษา   

ซึ่งเปิดใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสามารถดแูละตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศกึษาในท่ีปรกึษาทาง  Web  
http://sis.psu.ac.th ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548 ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
และมีความเห็นดงันี ้
              1. เสนอใหป้รบัปรุงการเรียกดขูอ้มลูนกัศกึษาของอาจารยท่ี์ปรกึษา โดยใหเ้ลือกวา่จะเปิดดนูกัศกึษา 
เป็นรายคนหรือดใูนภาพรวมของนกัศกึษาทัง้หมดและใหเ้รียกพิมพเ์ป็นรายคนหรือภาพรวมได ้ รวมทัง้ใหง้านทะเบียน-
กลางดขูอ้มลูนกัศกึษาไดเ้พ่ือรบัทราบปัญหา    และใหป้ระสานกบัศนูยค์อมพิวเตอรเ์พ่ือตรวจสอบระบบตอ่ไป 
               2.  ใหง้านทะเบียนกลางแจง้อาจารยท์กุคนทาง  e-mail     เพ่ือตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของ 
นกัศกึษาและการใชง้านวา่มีปัญหาในเรื่องใดบา้ง      และแจง้งานทะเบียนกลางเพ่ือประสานศนูยค์อมพิวเตอรใ์นการ 
แกปั้ญหาตอ่ไป 
 

4.4  การเปลี่ยนแผนการศกึษาของคณะนิติศาสตร ์  
                     ท่ีประชมุรบัทราบ   การเปลี่ยนแผนการศกึษาในหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2546   คณะนิติศาสตร ์  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2548   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  ดงันี ้
       1. รายวิชา 870-101 กฎหมายมหาชน : หลกัทั่วไป เดิมเรียนชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 1 
เปลี่ยนเป็น  เรียนชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศกึษาท่ี  2 
    2. รายวิชา 870-121 กฎหมายแพ่ง : หลกัทั่วไป    เดิมเรียนชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศกึษาท่ี 2  
เปลี่ยนเป็น  เรียนชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศกึษาท่ี  1 
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วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
      5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 

5.1.1  การเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรตา่ง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ  เขตการศกึษา 
ตรงั   
     เขตการศกึษาตรงั   เสนอขอเปลี่ยนแปลงรหสัรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะ
ดา้น  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ในหลกัสตูรของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ จ านวน  8 หลกัสตูร ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2546 เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
               1. หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี    
                  2. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี   (ตอ่เน่ือง) 
             3. หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
                4. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั 
                5. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  ์
                6. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   
                7. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
                8. หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
 

                มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรดงักลา่ว   และใหเ้สนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอ่ไป   
 

5.1.2  การเปลี่ยนช่ือ/ค าอธิบายรายวิชาของคณะทรพัยากรธรรมชาติ   
                คณะทรพัยากรธรรมชาติเสนอขอเปลี่ยนช่ือและค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่

วิชาชีพ (บงัคบั) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร ์ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2546 
โดย 
มีผลบงัคบัใชก้บันกัศกึษารหสั 46 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                   เดมิ   542-363 การแปลภาพถ่ายทางอากาศและการส ารวจขอ้มลูระยะไกล (Aerial 
Photo Interpretation and Remote Sensing)  จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต 
                 เปลี่ยนเป็น 542-363 การส ารวจขอ้มลูระยะไกลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Remote 
Sensing and Aerial Photo Interpretation)  จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต 
 

           มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือและค าอธิบายรายวิชาดงักลา่ว  และใหเ้สนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอ่ไป             
  

       5.1.3  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของคณะเศรษฐศาสตร ์
         คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป หลกัสตูรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร   หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2542   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2548    
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ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

 
 

                 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ จ านวน 7 หน่วยกิต 
                 เดมิ  ก าหนดใหเ้รยีนรายวิชาทางพลศกึษา จ านวน 1 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาทางสงัคม-

ศาสตร ์จากรายวิชาท่ีก าหนดอีก 6 หน่วยกิต  เปลีย่นเป็น ก าหนดใหเ้รียนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 1 หน่วยกิต  และ
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์จ านวน 6 หน่วยกิต  ซึง่มีเนือ้หาไมซ่  า้ซอ้นกนั 

                 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ จ านวน 5 หน่วยกิต 
              เดมิ     ใหเ้ลือกเรยีนจากรายวิชาท่ีก าหนด 5 หนว่ยกิต หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีหลกัสตูรก าหนดเพ่ิม-

เติมภายหลงั    เปลีย่นเป็น    ก าหนดใหเ้รียนรายวิชา 895-132 ทกัษะการสื่อสาร   2 หน่วยกิต    และเลือกเรียนจาก
รายวิชาในกลุม่วิชามนษุยศาสตร ์จ านวน 3 หน่วยกิต   ซึง่มีเนือ้หาไมซ่  า้ซอ้นกนั 
 

           มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาดงักลา่วตามท่ีเสนอ และใหเ้สนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
 

       5.1.4  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อนของคณะเศรษฐศาสตร ์
            คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา  875-221 คณิตเศรษฐศาสตร ์
(Mathematical Economics) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรเศรษฐศาสตร-
บณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2546 ส าหรบันกัศกึษารหสั 47 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  และหลกัสตูรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร   หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2542   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2548  
เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                               เดมิ                       รายวิชาบงัคบัก่อน : 322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์1                 
                      และ 322-106 คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์2  
                          เปลี่ยนแปลงเป็น  รายวิชาบงัคบัก่อน : 322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์1                 
                      และ 322-106 คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์2  
                   หรืออยู่ในดลุยพินิจของสาขาวิชาฯ 
 

            มตทิีป่ระชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อนในหลกัสตูรดงักลา่ว    โดยใหป้รบั
เหตผุลการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ตอ่ไป 
 

                     5.1.5  การปรบัเปลี่ยนรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร ์
            คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอปรบัเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (บงัคบั) หลกั-
สตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2542    ส าหรบันกัศกึษารหสั 47 
ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548  เป็นตน้ไป ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
           เดมิ            877-241  คณิตศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาเศรษฐศาสตรเ์กษตร    3(3-0-3) 
                                          (Mathematics for Agricultural Economics)     



 7 

                          ปรับเปลี่ยนเป็น   875-221  คณิตเศรษฐศาสตร ์           3(3-0-3) 
                              (Mathematical Economics) 
 

            มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการปรบัเปลี่ยนรายวิชาดงักลา่วตามท่ีเสนอ  และใหเ้สนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอ่ไป 
 

        5.1.6  การเพ่ิมรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร ์
            คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ รายวิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 
2542   ส าหรบันกัศกึษารหสั 45  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548 เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                             1. เพ่ิมรายวิชา  460-435 การเงินเพ่ือการสั่งเขา้และสง่ออก (Import-Export Financing)  จ านวน           
3(3-0-3) หน่วยกิต 
           2. เพ่ิมเง่ือนไขตอ่ทา้ยกลุม่รายวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร   เป็น    เพ่ือใหก้าร
พฒันาหลกัสตูรเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     คณะฯ อาจก าหนดรายวิชา
อื่น ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ซึง่ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร ใหเ้ป็นวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม   
 

           มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาดงักลา่ว   โดยใหเ้พ่ิมเง่ือนไขตอ่ทา้ยกลุม่รายวิชาเลือก
นอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  ตามท่ีเสนอ    และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป       สว่นการเพ่ิมรายวิชา 
460-435  การเงินเพ่ือการสั่งเขา้และสง่ออก  ไม่ตอ้งเสนอขอเพ่ิมเป็นวิชาชีพ (เลือก) อีก      เน่ืองจากการเพ่ิมเง่ือนไข
ดงักลา่วครอบคลมุอยู่แลว้  แตใ่หแ้จง้การเพ่ิมรายวิชานีใ้หง้านทะเบียนกลางทราบตอ่ไป  
  

        5.1.7  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของคณะนิติศาสตร ์
                              คณะนิติศาสตรเ์สนอขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาภาษา  หลกัสตูร 
นิติศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2546 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548 ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้ 

               เดมิ    กลุม่วิชาภาษา  12 หน่วยกิต   ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาภาษาองักฤษ  4 รายวิชา   จ านวน 
12 หน่วยกิต    

                 เปลี่ยนเป็น    กลุม่วิชาภาษา  12 หน่วยกิต    ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาภาษาองักฤษ   3 รายวิชา  
จ านวน  9 หน่วยกิต    และเลือกเรียนจากรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืน ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์อีก 1 
รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต    

 

           มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาดงักลา่วตามท่ีเสนอ  และใหเ้สนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 

 

        5.1.8  การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร ์
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                 คณะศิลปศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา 895-164 กิจกรรมพลศกึษา : เทเบิลเทนนิส  (Physical 
Education Activity : Table Tennis)  จ านวน 1(0-2-1) หน่วยกิต  เป็นวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาพล- 
 

ศกึษา  และเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ส  าหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุหลกัสตูร ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 
ปีการศกึษา 2548  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

            มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว    และใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการเปิด
รายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้

     1. ใหพิ้จารณาการใชช่ื้อรายวิชา “กิจกรรมพลศกึษา : เทเบิลเทนนิส” ซึง่ใชช่ื้อตา่งไปจากวิชาทาง 
พลศกึษาท่ีเปิดสอนอยู่ วา่มีความตา่งในเนือ้หาหรือไม ่อย่างไร 

     2. หนา้ 1 ขอ้ 2. ค าวา่  “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ภาคทฤษฎี”  
     3. หนา้ 1 ขอ้ 3  ค าวา่ “ทบวงมหาวิทยาลยั”  แกเ้ป็น  “ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา”    
     4. หนา้ 2 ขอ้ 7 ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ  ใหแ้กไ้ขดงันี ้

               -  บรรทดัแรก ค าวา่  “techniques of exercising”  แกเ้ป็น  “techniques in exercising”    
                - บรรทดัท่ี 2 ค าวา่  “Exercising” แกเ้ป็น  “exercising”  และค าวา่ “Origin value,”  แกเ้ป็น  
“Origin, value” 
               - บรรทดัท่ี 4   ขอ้ความ   “Techniques in playing singles, techniques in …..”    แกเ้ป็น  
“Techniques in playing singles. Techniques in …..” 

     5. หนา้ 3  ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา  ใหต้รวจสอบและแกไ้ขดงันี ้
               - หนา้ 3 - 5   ค าวา่ “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ทฤษฎี” 
                                    - หนา้ 4 สปัดาหท่ี์ 9  เนือ้หาขอ้ 2  การตีลกูครึง่วอลเลย ์(Hif Volley)  ใหต้รวจสอบค าวา่   
“(Hif Volley)”  ท่ีถกูตอ้งเป็น  ค าว่า “(Half Volley)” หรือไม ่
                                    - หนา้ 5 สปัดาหท่ี์ 12 ค าวา่  “การแลน่ประเภทเด่ียว”  แกเ้ป็น  “การเลน่ประเภทเดี่ยว” 
                                    - หนา้ 5 สปัดาหท่ี์ 14 ค าวา่ “การวางแผนเกมสกี์ฬา”  แกเ้ป็น  “การวางแผนเกมกีฬา” 
                                    - ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงท่ีสอนและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  โดยในสว่นของชั่วโมงทฤษฎีไมน่่าจะ
ระบ ุ  เน่ืองจากเป็นวิชาปฏิบตัิ   
                                6. หนา้ 6 ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  ระบสุถาบนัท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
                                7. หนา้ 7 ขอ้ 9.5  หนงัสือ ต ารา วารสาร  ใหร้ะบโุดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 

 

         5.1.9  การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                  คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา  230-381 การเขียนแบบวิศวกรรมเคมี (Chemical  

Engineering Drawing)  จ านวน 1(1-0-1) หน่วยกิต  เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  หลกัสตูรวิศว-
กรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2544 และเปิดบริการใหก้บัสาขาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา  2548  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

            มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว    และใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการเปิด
รายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
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    1. หนา้แรก  ขอ้ 3. ค าวา่ “ทบวงมหาวิทยาลยั”  แกเ้ป็น “ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา”    
                 2. หนา้แรก  ขอ้ 3.1  ค าวา่ “มนษุยศ์าสตร”์  แกเ้ป็น  “มนษุยศาสตร”์ 
                      3. หนา้ 2 ขอ้ 7 ค าอธิบายรายวิชา  ใหแ้กไ้ขดงันี ้

             - ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  ค าวา่ “การก าหนดระหสั”  แกเ้ป็น  “การก าหนดรหสั”  
           - ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ  ควรหยดุวลีดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค (full stop)  และ
เขียนใหส้อดคลอ้งกบัภาษาไทย 

   4. หนา้ 2  ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา  ใหป้รบัรูปแบบการพิมพโ์ดยแยกเนือ้หาแตล่ะหวัขอ้ใหช้ดัเจน   
   5. หนา้ 3  ขอ้ 9.2  วิธีการวดัและประเมินผล  ใหต้ดัหวัขอ้และรายละเอียด  “การก าหนดระดบัขัน้ 

ผูเ้รียน”  ออก 
   6. หนา้ 3  ขอ้ 9.3  อาจารยผ์ูส้อน  ใหร้ะบวุฒิุการศกึษาและสถาบนัท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
   7. หนา้ 4  ขอ้ 9.5  เอกสารอา้งอิง  ใหต้รวจสอบและแกไ้ขดงันี ้

            -  ตรวจสอบการเขียนช่ือผูแ้ตง่ซึง่ใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ทัง้หมดวา่สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาหรือไม่     
           -  เอกสารอา้งอิงใหเ้ขียนตามหลกัสากล และมีความสม ่าเสมอในการพิมพ ์ เช่น  ช่ือหนงัสือให้
พิมพต์วัเนน้  และ ล าดบัท่ี 2 - 5  ระบคุรัง้ท่ีพิมพไ์มเ่ป็นรูปแบบเดียวกนั  ซึง่ระบไุวห้ลงัช่ือหนงัสือบา้ง  หลงัส  านกัพิมพ์
บา้ง  เป็นตน้ 

 

        5.1.10  ขอเลื่อนสอบกลางภาครวม ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548  
      งานทะเบียนกลางเสนอขอเลื่อนสอบกลางภาครวม ภาคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา 2548  จาก   

เดิมระหวา่งวนัท่ี 17-25 ธนัวาคม 2548  เป็นระหวา่งวนัท่ี 10-18 ธนัวาคม 2548 ตามขอ้เสนอของกองกิจการนกัศกึษา    
เพ่ือใหต้วัแทนนกักีฬาของมหาวิทยาลยัไดม้ีโอกาสเขา้รว่มการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครัง้ท่ี  32  
ระหวา่งวนัท่ี 23-30 ธนัวาคม 2548  ณ มหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

      มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบใหเ้ลื่อนสอบกลางภาครวม    ภาคการศกึษาท่ี  2   ปีการศกึษา  2548    
เป็นระหวา่งวนัท่ี 10-18 ธนัวาคม 2548  ตามท่ีเสนอ   

 

        5.1.11  การลาออกของนกัศกึษา วิทยาเขตหาดใหญ่  
             เลื่อนไปพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 
 

 

     อไุรรชัต ์ กาเทพ             สนีินาฏ   บญุช่วย 

(นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)      (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
     ผูช้่วยเลขานกุาร        รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
    บนัทกึการประชมุ     กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
                                                                 
                        ประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ ์
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                     (นางประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ)์  
                           หวัหนา้งานทะเบียนกลาง    
                           รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
                           กรรมการและเลขานกุาร 


