
                
        วาระที ่ 2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 4/2548 

วันพุธที ่ 30 มีนาคม  2548   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  1  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ   สนัตปิระชา 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่    กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
      ดร.ภทัร   อยัรกัษ ์  (แทน) 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สรุไกร   เพ่ิมค า 
 7.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี   สทุธรงัษี  
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์   กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร    วิวฒันปฐพี 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา   อดลุยธรรม 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั   คณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ ์  เจริญจิระตระกลู 
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14. รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                   กรรมการและเลขานกุาร 
      นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
15. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง         กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
16. รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์       กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
17. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                           ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั     กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
2.  รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์   กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน   
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยวี์ระชยั  ธรรมวานิช 
4.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา     กรรมการ 
     เขตการศกึษาภเูก็ต  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จ านงค ์   สภุทัราวิวฒัน ์      ผูชี้แ้จงเรื่อง  การยกเลิก   เพ่ิม   เปลี่ยนแปลง  ปรบัปรุง  และ  
2.  อาจารยป่ิ์นทิพย ์  พาณิชพฒันกลุ                           เปิดรายวิชาของเขตการศกึษาตรงั 
3.  อาจารยศ์ภุโชค  สขุเกษม  
4.  อาจารย ์ดร.พงศศ์กัดิ ์  เหลา่ดี        ผูชี้แ้จงเรื่อง  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยา- 

   ศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2548  
5.  รองศาสตราจารยม์านะ   กาญจนมณีเสถียร             ผูชี้แ้จงเรื่อง   หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา 
6.  ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั  สิทธินุน่                           เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2548   
7.  นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศิริวรางกรู                  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
   เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ประธานเปิดการประชมุ จากนัน้ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 
ดงันี ้
 

 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     1.1  โครงการเรียนลว่งหนา้ (Advanced Placement Program)    
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            ประธานแจง้วา่    มหาวิทยาลยัจะด าเนินโครงการเรียนลว่งหนา้ (Advanced Placement Program)    
โดยในเบือ้งตน้จะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้เรียนรายวิชาพืน้ฐานในฐานะผูร้ว่มเรียนและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ในทกุสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือสอบเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์     โดยอาจใหโ้อกาสส าหรบัโรงเรียนใน
พืน้ท่ีก่อน   เช่น    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณก์ลุกนัยา    โรงเรียนธิดานเุคราะห ์   
โรงเรียนแสงทอง    ซึง่อาจจะตอ้งพิจารณารายละเอียดรว่มกบัโรงเรียนตอ่ไป 
 

             ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

     1.2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “การพฒันาตวับ่งชีแ้ละการสรา้งเครื่องมือวิจยัประเมินหลกัสตูร”   
          ประธานแจง้วา่  ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  เรื่อง “การพฒันาตวับ่งชี ้
และการสรา้งเครื่องมือวิจยัประเมินหลกัสตูร”   เม่ือวนัท่ี   22-23  มีนาคม   2548   ณ โรงแรมบีพี  แกรนดท์าวเวอร ์   
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา   และไดต้วับ่งชีใ้นการประเมินหลกัสตูรจ านวนหนึ่งนัน้  ในขัน้ตอนตอ่ไปจะตอ้งพิจารณา
ปรบัตวับ่งชีด้งักลา่วใหเ้ขา้กบับริบทของมหาวิทยาลยั  พิจารณาตวับ่งชีก้ลาง และเพ่ิมเติมตวับ่งชีท่ี้คณะตอ้งการทราบ 
นอกจากนี ้มีตวับ่งชีบ้างตวัท่ีมหาวิทยาลยัมีขอ้มลูแลว้  เช่น  ตวับ่งชีท่ี้เก่ียวกบัหอ้งสมดุ และคอมพิวเตอร ์ โดยก าหนด
เป้าหมายใหม้ีการประเมินหลกัสตูรอย่างนอ้ยคณะละ 1 หลกัสตูร  
  

            ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

     1.3  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทกุระดบัการศกึษา  
          ประธานแจง้วา่    ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทกุระดบั
การศกึษา โดยเรื่องท่ีปรบัแลว้กระทบการจดัการเรียนการสอนในหลายหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั คือ จ านวนและคณุ-
วฒิุของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ขอ้ 9 จ านวนและคณุวฒิุ
ของอาจารย ์  ก าหนดใหม้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้  มีคณุวฒิุตรงหรือ
สมัพนัธก์บัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  และในจ านวนนัน้ตอ้งเป็นผูม้ีคณุวฒิุไมต่  ่ากวา่ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่  ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ อย่างนอ้ย  2 คน   ทัง้นี ้ อาจารยป์ระจ า
ในแตล่ะหลกัสตูรจะเป็นอาจารยเ์กินกวา่  1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด ้    ซึง่มหาวิทยาลยัจะตอ้งพิจารณาในเรื่อง
ดงักลา่วตอ่ไป    
 

             ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

     1.4  หนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์   ขอทราบบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาทบ-
ทวนการจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั  ซึง่ประธานแจง้วา่  เน่ืองจากการจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยัยงัไมส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542  และเจตนารมณข์องเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา        จงึจ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะด าเนินการจดั 
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รายวิชาศกึษาทั่วไปอย่างไรใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์   โดยคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการจดัการรายวิชาศกึษา-
ทั่วไปของมหาวิทยาลยั สามารถพิจารณาไดโ้ดยอิสระในทกุประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่3/2548 
     วันพุธที ่ 2  มีนาคม  2548 
 

      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข   
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        ไมม่ี 

  

วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
      5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 

5.1.1  การยกเลิกรายวิชาของเขตการศกึษาตรงั   
     เขตการศกึษาตรงั   ขอยกเลิกรายวิชา  946-110 หลกัการบญัชี  (Principles of Accounting)   ใน
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการ-
บญัชี  สาขาวิชาการประกนัภยั  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ ส  าหรบันกัศกึษารหสั 48 ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2548  เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
   

                มตทิีป่ระชุม     เห็นชอบการยกเลิกรายวิชาในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิตตามท่ีเสนอ     และให้
ตรวจสอบวา่ไดก้ าหนดรายวิชานีไ้วใ้นสาขาวิชาอ่ืน ๆ ดว้ยหรอืไม ่หากไมม่ีสาขาวิชาใดเรียนรายวิชาดงักลา่วก็ใหเ้สนอ
ขอปิดรายวิชานีใ้นโอกาสตอ่ไป รวมทัง้พิจารณาผลกระทบกบัโครงสรา้งหลกัสตูรแตล่ะสาขาดว้ย หากมีผลกระทบก็ให้
ด  าเนินการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูรแตล่ะสาขาวิชาไปยงัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

5.1.2  การเพ่ิมรายวิชาของเขตการศกึษาตรงั 
                     เขตการศกึษาตรงั  ขอเพ่ิมรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  ส  าหรบันกัศกึษา
รหสั 48  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2548  เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
ดงันี ้
     1. เพ่ิมรายวิชา  946-111 หลกัการบญัชี 1 (Principles of Accounting I)  จ านวน 3(3-0-3) หน่วย-
กิต    และรายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี  2  (Principles of Accounting II) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  ในหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และสาขาวิชาการประกนัภยั   
      2. เพ่ิมรายวิชา  946-111 หลกัการบญัชี 1 (Principles of Accounting I) จ านวน 3(3-0-3) หน่วย- 
กิต  ในหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์  
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          มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหลกัสตูรดงักลา่วตามท่ีเสนอ และใหเ้สนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอ่ไป             
  

        5.1.3  การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของเขตการศกึษาตรงั 
                              เขตการศกึษาตรงั ขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้  ส  าหรบันกัศกึษารหสั  48 
ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา  2548  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดงันี ้
           1. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-210 การบญัชีขัน้กลาง 1  ในหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)  
จากเดิม   รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี 2 
               2. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-212 การบญัชีตน้ทนุ  ในหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง) 
จากเดิม 
รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี 2 
              3. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา  946-213 การบญัชีบรหิาร    ในหลกัสตูรบรหิาร-
ธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั และสาขาวิชาการตลาด  จากเดิม รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี  เปลี่ยนเป็น   
รายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี 2 
               4. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-290 การเงินธรุกิจ ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ-
บณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี    และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)   จากเดิม
รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-111 หลกัการบญัชี 1 
                5. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-314 การบญัชีเฉพาะกิจ ในหลกัสตูรบรหิาร-
ธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการบญัชี   และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)   จากเดิม  รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี   
เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี 2 
                6. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-316 การวางแผนและการควบคมุก าไร   
ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี   และสาขาวิชาการบัญชี (ตอ่เน่ือง)  จากเดิม  รายวิชา 946-110 
หลกัการบญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-212  การบญัชีตน้ทนุ 
           7. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา  946-321  การใชค้อมพิวเตอรใ์นงานบญัชี   
ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และสาขาวิชาการ-
บญัชี (ตอ่เน่ือง)  จากเดิม รายวิชา 946-110 หลกัการบญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-112 หลกัการบญัชี 2 
                8. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-417 การบญัชีนานาชาติ  ในหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี   และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)  จากเดิม รายวิชา 946-110 หลกัการ-
บญัชี   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-211 บญัชีขัน้กลาง 2 
     9. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 941-215 การสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัร-
งาน ในหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี   สาขาวิชาการประกนัภยั    สาขาวิชา
การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ และสาขาวิชาการบญัชี   จากเดิม รายวิชา 941-210 การเขียนภาษาองักฤษ-
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เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  และรายวิชา 941-211 การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  เง่ือนไข : ใหส้ิทธิ
นกัศกึษาปี 4   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 941-111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2   เง่ือนไข : ไมม่ ี
 

                           10. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา  946-244 การสื่อสารขอ้มลูและระบบเครือข่าย   
ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์  และสาขาวิชาการพาณิชยอ์ิเลก็-
ทรอนิกส ์    จากเดิม   รายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้    เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-140 
เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งตน้ 
                           11. การขอเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชา 946-445 การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจ
ผ่านเวบ็ ในหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์จากเดิม  รายวิชา 946-341 
การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกิจ   เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้  
หรือรายวิชา 946-243 การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจ 
 

          มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อนในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต ตามท่ีเสนอ 
และใหต้รวจสอบวา่รายวิชาท่ีขอเปลี่ยนเป็นรายวิชาบงัคบัก่อน   ก าหนดไวใ้นสาขาวิชาดงักลา่วแลว้หรือไม่ 

 

       5.1.4  การปรบัปรุงรายวิชาของเขตการศกึษาตรงั 
          เขตการศกึษาตรงั ขอปรบัปรุงรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ(บงัคบั) 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และสาขาวิชาการประกนัภยั ตัง้แตภ่าคฤดรูอ้น 
ปีการศกึษา 2548 ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
      1.  รายวิชา 946-319 การฝึกงาน (Practical Training)  จ านวน 1(0-6-2) หน่วยกิต  
                              2.  รายวิชา 946-334 การฝึกงาน  (Practical Training) จ านวน 1(0-0-40) หน่วยกิต 
          

   มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการปรบัปรุงรายวิชาดงักลา่ว  โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการปรบั- 
ปรุงรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้

   รายวิชา 946-319 การฝึกงาน 
               1.  ขอ้ 1. รหสัและช่ือรายวิชา  946-319 / การฝึกงาน    แกเ้ป็น  “946-319 การฝึกงาน” 
              2. ขอ้ 2. แกไ้ขค าวา่ “บรรยาย” เป็น “ทฤษฎี” และแกจ้ านวนหน่วยกิต  จากเดิม “1(0-6-2)” เป็น 
“300 ชั่วโมง”  ทกุท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน     รวมทัง้  ใหพิ้จารณาการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษารายวิชา
ดงักลา่วดว้ย 
     3. ขอ้ 5. เหตผุลในการขอปรบัปรุงรายวิชา ค าวา่ “และเป็นการยากตอ่การประเมิน…” ควรแกไ้ข
เป็น    “และยากตอ่การประเมิน….” 
     4. ขอ้ 3. และขอ้ 3.2   ใหต้ดัค าวา่ “(Accounting Information System)” ออก 
                              รายวิชา 946-334 การฝึกงาน    
                              1.  ขอ้ 1. รหสัและช่ือรายวิชา  946-334  การฝึกงาน  (PRACTICAL TRAINING)  แกไ้ขการเขียน
ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  เป็น  “(Practical Training)”   
                              2. ขอ้ 2.  แกไ้ขค าวา่  “บรรยาย”  เป็น  “ทฤษฎี”   และปรบัจ านวนหน่วยกิต   จากเดิม   
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“1(0-0-40)”   เป็น  “300 ชั่วโมง”  ทกุท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน   รวมทัง้  ใหพิ้จารณาการก าหนดอตัรา
คา่ธรรมเนียมการศกึษารายวิชาดงักลา่วดว้ย 
 
 

                             3. ขอ้ 5. เหตผุลในการขอปรบัปรุงรายวิชา  ค าวา่ “และเป็นการยากตอ่การประเมิน…” ควรแกไ้ข
เป็น   “และยากตอ่การประเมิน….” 

        4. ขอ้ 8. ใหป้รบัค าอธิบายรายวิชา ในลกัษณะเดียวกบัรายวิชา 946-319 

 

        5.1.5  การเปิดรายวิชาของเขตการศกึษาตรงั 
           เขตการศกึษาตรงั ขอเปิดรายวิชา 946-245 ไมโครคอมพิวเตอร ์(Microcomputer) จ านวน  

3(3-0-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (บงัคบั)  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาร-
สนเทศและคอมพิวเตอร ์ และสาขาวิชาพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548  ดงัราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                   มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว    โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขในเอกสารการ
ขอเปิดรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้

     1. ขอ้ 1. แกไ้ขการเขียนช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  เป็น  “(Microcomputer)”  
           2. ขอ้ 2. จ านวนหน่วยกิต  ใหพิ้จารณาการก าหนดชั่วโมงปฏิบตัิดว้ย    
           3. ขอ้ 5  ใหป้รบัเหตผุลในการขอเปิดรายวิชา  ใหเ้ป็นเหตผุลทางวิชาการ   
          4. ขอ้ 7. ค าอธิบายรายวิชาและเคา้โครงรายวิชา แกไ้ขดงันี ้
                1)  เพ่ิมค าวา่ “(ภาษาไทย)”  ก่อนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  และค าว่า “(ภาษาองักฤษ)”  
ก่อนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 
                        2)  ใหป้รบัการใชค้  าท่ีระบเุนือ้หาเป็นค าภาษาองักฤษ   เช่น  ค าวา่ “ซีพีย”ู    “เมนบอรด์”    
“ไดรวซ์ีดี”   “ดีวีด”ี     และค าย่อภาษาองักฤษ  เป็นตน้   โดยระบเุป็นภาษาทางวิชาการและวงเลบ็ค าภาษาองักฤษ     
                        3) ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ  ใหเ้ขียนเป็นวลี  หยดุวลีดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค (.) 
และขึน้ตน้วลีดว้ยอกัษรตวัแรกตวัพิมพใ์หญ่ ท่ีเหลือใหใ้ชต้วัอกัษรตวัพิมพเ์ลก็   และแกค้  าวา่  “main board”   เป็น  
“mainboard” 
                   4) เคา้โครงรายวิชา  แกค้  าวา่ “คาบ”  เป็น  “ชั่วโมง” 
           5. ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  ใหร้ะบคุณุวฒิุการศกึษาและสถาบนัท่ีส  าเรจ็การศกึษา  
          6. ขอ้ 5.5  ใหเ้พ่ิมหนงัสือ ต ารา วารสาร  ใหม้ีความหลากหลายและทนัสมยัย่ิงขึน้ 
           7. ขอใหร้ะบเุลขหนา้ในเอกสารการขอเปิดรายวิชาดว้ย 
 

        5.1.6  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548 
โครงการจดัตัง้คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์ 

    เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านีเสนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
หลกัสตูรใหม ่  พ.ศ. 2548    โครงการจดัตัง้คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
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    มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว    โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสาร
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
 
            1. หวัขอ้หลกัการและเหตผุล  ปรบัใหก้ระชบั  มีความตอ่เน่ืองของเหตแุละผล   และค าวา่ “Earth 
Science, Life Sciences และ Social Science”  ใหร้ะบคุ  าภาษาไทยแลว้วงเลบ็ค าภาษาองักฤษ     
                              2. หวัขอ้ปรชัญาของหลกัสตูร  ปรบัใหก้ระชบัย่ิงขึน้  
           3. หวัขอ้วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร      เพ่ิมความรูค้วามสามารถของบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัท่ี
ปรากฏในปรชัญาของหลกัสตูร เช่น  มีภาวะความเป็นผูน้  า   และแกค้  าวา่ “รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม” เป็น “รกัษาสิ่งแวดลอ้ม”    
           4. หวัขอ้อาจารยผ์ูส้อน  ขอ้ 12.2 อาจารยใ์นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหร้ะบเุฉพาะอาจารยท่ี์สอนใน
หมวดวิชาเฉพาะ  ส  าหรบัอาจารยท่ี์สอนในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมต่อ้งระบุ 
            5. หวัขอ้หอ้งสมดุ  ใหร้ะบจุ านวนหนงัสือ ต  ารา วารสาร เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานี  ้
           6. หวัขอ้งบประมาณ  ไมต่อ้งระบตุารางแสดงรายละเอียด  
           7. รายวิชา  มีความเห็นดงันี ้
               1) รายวิชา 903-151 หลกัฟิสิกส ์  และรายวิชา 903-152 ปฏิบตัิการหลกัพิสิกส ์ เนือ้หายงัขาด
ในสว่นของนิวเคลียรฟิ์สิกส ์ ซึง่มีความส าคญั  จงึขอใหพิ้จารณาก าหนดใหเ้รียนรายวิชา 903-156 ฟิสิกสวิ์ทยาศาสตร์
ชีวภาพ และรายวิชา 903-157 ปฏิบตัิการฟิสิกสวิ์ทยาศาสตรชี์วภาพ  แทน   เน่ืองจากมีเนือ้หาครอบคลมุมากกวา่ 
                2) ใหเ้พ่ิมเนือ้หาหรือรายวิชาท่ีเก่ียวกบัระบบการบรหิารสิ่งแวดลอ้มของประเทศ 
               3) ใหต้รวจสอบและแกไ้ขการใชช่ื้อรายวิชาภาษาองักฤษใหม้ีความสม ่าเสมอ และสอดคลอ้ง
กบัช่ือรายวิชาภาษาไทย  เช่น 
              - รายวิชา 903-260 ปฏิสมัพนัธใ์นระบบสิ่งแวดลอ้ม (Interaction with Environmental 
Systems)                
              - รายวิชา 903-462 เทคโนโลยีชีวโมเลกลุทางสิ่งแวดลอ้ม (Biomolecular Technology for 
Environmental) 
                    - รายวิชา 903-475 อบุตัิภยัทางธรรมชาติ (Natural Disaster Studies) 
         4) ใหต้ดั  article  “the”  ในช่ือวิชาภาษาองักฤษ  เช่น   รายวิชา 902-211 เศรษฐสงัคมและ 
สิ่งแวดลอ้ม (Socio-Economics and the Environment)   และรายวิชาอ่ืน ๆ  
               5) ตรวจสอบการเติม  “s”  หลงัช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ   เช่น   ค  าวา่  “Seminars”   และค า
วา่  “Bio-Indicators”  เป็นตน้ 
         6)  รายวิชา 903-470 นิเวศวิทยาเขตรอ้นและสตัวป่์า  แกช่ื้อรายวิชาภาษาองักฤษ   ค าวา่       
“Rain Forest”  เป็น   “Rainforest” 
               7) ใหต้รวจสอบการเขียนจ านวนหน่วยกิตใหส้อดคลอ้งตรงกนัทกุท่ีท่ีปรากฏ  เชน่ 
              - รายวิชา 903-462 เทคโนโลยีชีวโมเลกลุทางสิ่งแวดลอ้ม   จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต     
แตใ่นแผนการศกึษา  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต 
                                       - รายวิชา 903-467 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนรุกัษ ์ จ านวน 3(3-0-3) หน่วย-
กิต  แตใ่นแผนการศกึษา   จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต  และในค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  2(2-0-3)  หน่วยกิต 
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               8) รายวิชา 903-474  เรื่องคดัเฉพาะทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม (Selected Topics in 
Environmental Science)  จ านวน  3(x-y-z) หน่วยกิต     เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น    “หวัขอ้พิเศษทางวิทยาศาสตร-์     
 
สิ่งแวดลอ้ม” (Special Topics in Environmental Science) และปรบัจ านวนหน่วยกิต เป็น “1-3(x-y-z) หน่วยกิต”  
เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นย่ิงขึน้ 
            9) ใหต้รวจสอบการก าหนดรหสัรายวิชา    ใหม้ีความตอ่เน่ือง   เช่น   ไมม่ีรหสัรายวิชา 903-361  
รหสัรายวิชา 903-402   และรหสัรายวิชา 903-463  เป็นตน้ 
          10) กลุม่วิชาฝึกงานและโครงงาน   
            -  ใหร้ะบช่ืุอภาษาองักฤษของรายวิชาฝึกงานและโครงงานทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
    11. หนา้ 16  ขอ้ 3. วิชาเลือกเสรี  แกเ้ป็น  “หมวดวิชาเลือกเสรี”  
    12. หนา้ 16 ยา้ยขอ้ 18.4 ความหมายของรหสัรายวิชา  และขอ้ 18.5  ความหมายของจ านวนหน่วย
กิต  ไปไวก้่อน  ขอ้  20. ค าอธิบายรายวิชา   
    13. หนา้ 17  ขอ้ 4. รายวิชาเทียบเท่า  ตดัออก  เน่ืองจากไมไ่ดก้ าหนดค านีไ้วใ้นหลกัสตูร    
    14. แผนการศกึษา  ปีท่ี 4  ภาคการศกึษาท่ี 2   จ านวนหน่วยกิตไมส่อดคลอ้งกบัระเบียบฯ วา่ดว้ย
การศกึษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ท่ีก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนไมน่อ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
                       15. หนา้  22 – 37  ค าอธิบายรายวิชา   
          1) ใหเ้พ่ิมค าอธิบายรายวิชาฝึกงาน 
           2) ค าอธิบายรายวิชาปฏิบตัิการ  ควรระบเุนือ้หาวิชา 
    16.  ภาคผนวก 1  มีความเห็นดงันี ้
           1) ภาคผนวก 1 ขอ้ (2)  ตารางเปรียบเทียบ   แสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร  รายวิชา  และค าอธิบายเพ่ิมเติม   แกไ้ขดงันี ้  
          - วตัถปุระสงคข์อ้ 1   ใหต้ดัรายวิชา 903-480 การบ าบดัและการก าจดัน า้เสีย   ออก  เน่ืองจาก
ไมม่ีรายวิชานีใ้นหลกัสตูร   และอาจเพ่ิมค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรมหรือการจดัการเรียนการสอนท่ีท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคข์อ้นี ้
                - วตัถปุระสงคข์อ้ 2  ใหต้ดัรายวิชา 903-468 การอนรุกัษพ์ลงังาน  ออก เน่ืองจากไมม่ีรายวิชา
นีใ้นหลกัสตูร    และควรเพ่ิมรายวิชา    และค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรมหรือการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้
บรรลวุตัถปุระสงคข์อ้นี ้
            - รายวิชาท่ีท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ หากแยกเป็นหมวดวิชา/กลุม่วิชา จะท าใหม้ีความชดัเจน
ย่ิงขึน้  
             2) ภาคผนวก 2  มีความเห็นดงันี ้
           -  หนา้ 2 การชีแ้จงการด าเนินการตามความเห็น/ขอ้เสนอแนะ  ในขอ้ 3. อาจารยพิ์เศษ   ความ 
ตอ้งการอาจารยเ์พ่ิมเติม   และขอ้ 4 สถานท่ีและอปุกรณก์ารสอน  ขอใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ด าเนินการอย่างไร 
          - หนา้ 6  การชีแ้จงการด าเนินการตามความเห็น /ขอ้เสนอแนะฯ  ในขอ้ 6. ใหก้ลุม่วิชาชีพเลือก
จดัเป็นกลุม่ ๆ ใหช้ดัเจนวา่จะไปเป็นผูช้  านาญดา้นใด     และไดชี้แ้จงวา่ ด  าเนินการจดัเป็นกลุม่ย่อยรายวิชา   ซึง่เมื่อ
พิจารณาในหลกัสตูรแลว้ ไมไ่ดจ้ดัตามท่ีชีแ้จงไว ้ จงึขอใหชี้แ้จงใหต้รงกบัการจดัรายวิชาของหลกัสตูร 
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          - หนา้ 7  การชีแ้จงการด าเนินการตามความเห็น /ขอ้เสนอแนะฯ  ในขอ้ 5. หากจดัวิชาชีพ
เลือกเป็นกลุม่ไดจ้ะท าใหจ้ดุเดน่ของหลกัสตูรมีมากขึน้และง่ายตอ่การจดัการเรียนการสอน  และไดชี้แ้จงวา่ 
ด าเนินการแยก 
 
เป็นกลุม่ย่อย      ซึง่เมื่อพิจารณาในหลกัสตูรแลว้   ไมไ่ดจ้ดัตามท่ีชีแ้จงไว ้  จงึขอใหชี้แ้จงเหตผุลในการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัการจดัรายวิชาของหลกัสตูร  
     14.  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขในเอกสารหลกัสตูรในประเดน็การพิมพผิ์ด  ความถกูตอ้ง  
ครบถว้น  การเวน้วรรค  ในหวัขอ้ตา่ง ๆ ในเอกสารหลกัสตูร  และตรวจสอบความถกูตอ้งในภาพรวมอีกครัง้     
   

        5.1.7  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548 
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  
                   เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านีเสนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป- 
ชีวภาพ  หลกัสตูรใหม ่  พ.ศ. 2548   คณะเทคโนโลยีและการจดัการ   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ 

 

     มติท่ีประชมุ     เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว    โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสาร 
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
            1. หวัขอ้ปรชัญาของหลกัสตูร ใหเ้พ่ิมและแกไ้ขดงันี ้
                1)  ใหเ้พ่ิมปรชัญาของหลกัสตูรท่ีแสดงถงึความรูค้วามสามารถทางดา้นวิทยาศาสตรอ์าหาร       
ความปลอดภยัดา้นอาหาร  ระบบมาตรฐานการประกนัคณุภาพ  ระบบและกระบวนการการขนสง่และกระจายสนิคา้      
           2)  ตดัขอ้ความ “เพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพไดท้ัง้ในโรงงานอตุสาหกรรม หน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ”  ออก   
            2. หวัขอ้วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  ใหเ้พ่ิมและแกไ้ขดงันี ้

         1)  เพ่ิมความรูค้วามสามารถของบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาของหลกัสตูร 
                2)  วตัถปุระสงคข์อ้ 2.  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูพื้น้ฐานในการวิจยัและพฒันาวิธีการแปรรูปและ
ผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  ตามความตอ้งการของตลาด    ขอใหจ้ดัรายวิชาท่ีรองรบัวตัถปุระสงคด์งักลา่วดว้ย 
         3) วตัถปุระสงคข์อ้ 3. ใหเ้พ่ิมเรื่องคณุธรรม  จรรยาบรรณ  และจริยธรรม  รวมทัง้ใหม้รีายวิชา
หรือเนือ้หาดงักลา่วในหลกัสตูรดว้ย    
           3. หวัขอ้ระยะเวลาการศกึษา    แกเ้ป็น   “เป็นหลกัสตูรเรียนเตม็เวลา  ระดบัปริญญาตรี  4  ปี   
ใชเ้วลาศกึษา  อย่างมากไมเ่กิน  8 ปีการศกึษา” 
           4. หวัขอ้อาจารยผ์ูส้อน  แกไ้ขดงันี ้
               1) ขอ้ 12.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ใหร้ะบวุฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรีดว้ย 
           2) ขอ้ 12.2 อาจารยจ์ากคณะ/วิทยาเขตอื่น     ใหร้ะบวุฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี - โท  
มหาวิทยาลยัท่ีส  าเรจ็การศกึษา และหากเป็นสถาบนัการศกึษาจากตา่งประเทศ ใหร้ะบช่ืุอประเทศดว้ย 
                3) ขอ้ 12.3 อาจารยพิ์เศษ  แกไ้ขสงักดั/หน่วยงาน ล าดบัท่ี 3  จากเดิม “มหาวิทยาลยัสรุนารี”  
เป็น  “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี”      
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           5. หวัขอ้หอ้งสมดุ  ใหร้ะบจุ านวนหนงัสือ ต  ารา วารสาร เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานี ้ และ
แกค้  าวา่  “วารสารอิเลก็ทรอนิคส”์  เป็น  “วารสารอิเลก็ทรอนิกส”์ 
    
 
            6. หวัขอ้โครงสรา้งหลกัสตูรและรายวิชา  มีขอ้แกไ้ขและขอ้สงัเกตดงันี ้
               1)  ใหแ้กไ้ขจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาและกลุม่วิชาใหถ้กูตอ้งตรงกนัทกุท่ีท่ีปรากฏ           
          2) กลุม่วิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จ านวน 7 หน่วยกิต  ก าหนดใหเ้รียนรายวิชา 902-
121 ทกัษะการสื่อสาร  (เป็นวิชาทางมนษุยศาสตร)์  และเลือกเรียนจากรายวิชามนษุยศาสตรอ์ีก 3 หน่วยกิต   หรือ
เลือกเรียนจากรายวิชาสงัคมศาสตร ์อีก 3 หน่วยกิต  การก าหนดเช่นนีจ้ะท าใหข้าดรายวิชาทางดา้นสงัคมศาสตร ์ 
          3) กลุม่วิชาภาษา  ค าวา่ แผน ก. และแผน ข.  ขอใหป้รบัใชค้  าใหมแ่ทนค าวา่ “แผน” เพ่ือไมใ่ห้
ซ  า้กบัแผน ก. สหกิจศกึษา  และแผน ข. ฝึกงาน    
          4) กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์แกไ้ขช่ือรายวิชาภาษาองักฤษของรายวิชา 903-116  
คณิตศาสตร ์1  และรายวิชา 903-117 คณิตศาสตร ์2  เป็น  “Mathematics I” และ “Mathematics II” ตามล าดบั  
                 5) การก าหนดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาปฏิบตัิ  ใหแ้กเ้ป็น  “1(0-3-0)”  เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด    
                6) ใหต้รวจสอบและแกไ้ขการใชช่ื้อรายวิชาภาษาองักฤษใหม้ีความสม ่าเสมอ และสอดคลอ้ง
กบัช่ือรายวิชาภาษาไทย    เช่น 
                     - รายวิชา 903-127 เคมีหลกัมลู (Fundamental Chemistry)  
                                        - รายวิชา 903-128 ปฏิบตัิการเคมีหลกัมลู (Principles of Chemistry Laboratory)  
                - รายวิชา 932-202 หลกัเทคโนโลยีชีวภาพ (Principles of Biotechnology)  
                - รายวิชา 932-303 หลกัและวิธีการวิจยัทางชีวภาพ (Fundamentals and Methods in 
Biological Research)  
                - รายวิชา 933-462 โครงงานนกัศกึษา (Bioprocessing Project) 
                - รายวิชา  933-463 ฝึกงาน  (Industrial Placement) 
                 7) ใหต้รวจสอบการเติม  “s”  หลงัช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  เช่น  
                      - รายวิชา 903-127 เคมีหลกัมลู (Fundamental Chemistry)  
                 - รายวิชา 932-303 หลกัและวิธีการวิจยัทางชีวภาพ (Fundamentals and Methods in 
Biological Research)  
                 - รายวิชา 933-461 สมัมนาและกิจกรรม (Seminar and Activity)  
            8) ใหต้รวจสอบจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 932-401 ธุรกิจและการจดัการอตุสาหกรรม-   
ชีวภาพ  จ านวน 3(2-0-6) หน่วยกิต 
                 9) รายวิชาในกลุม่วิชาชีพเลือก  ใหเ้รียงรหสัรายวิชาจากนอ้ยไปหามาก  
               10) รายวิชา 933-477 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ  แกจ้  านวนหน่วยกิตเป็น  
“1-3(x-y-z)”  เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นย่ิงขึน้ 
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               11) หนา้ 19 กลุม่วิชาสหกิจศกึษาหรือการฝึกงานและโครงงานนกัศกึษา  ซึง่จดัเป็นแผน ก. 
และแผน ข.  ใหแ้ยกแผนใหช้ดัเจนวา่แผนใดเรียนรายวิชาใด   โดยก าหนดในโครงสรา้งหลกัสตูร  รายวิชา  และแผน-
การศกึษา    
 
  
                           7. หวัขอ้แผนการศกึษา  ใหต้รวจสอบความครบถว้นของรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต  เช่น         
            1) ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี 1  รวม 18 หน่วยกิต  แตน่บัได ้17 หน่วยกิต 
       2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 137 หน่วยกิต  แตน่บัได ้136 หน่วยกิต 
        8. หนา้ 24 ค าอธิบายรายวิชา  แกเ้ป็น  “ความหมายของรหสัวิชา”  และใหเ้พ่ิมขอ้หนา้ขอ้ความ
ดงักลา่ว และขอ้หนา้ขอ้ความ “ความหมายของจ านวนหน่วยกิต” 
        9. หนา้ 25  ขอ้ 4. รายวิชาเทียบเท่า  ตดัออก  เน่ืองจากไมไ่ดก้ าหนดค านีไ้วใ้นหลกัสตูร    
      10. หนา้ 26 – 47  ค าอธิบายรายวิชา   
            1) เพ่ิมขอ้หนา้ “ค าอธิบายรายวิชา”   
            2) ค าอธิบายรายวิชาปฏิบตัิการ  ควรระบเุนือ้หาวิชา 
         3) รายวิชา 924-453 เทคโนโลยีน า้มนัปาลม์  ค  าอธิบายรายวิชาไม่ได้กล่าวถงึเนือ้หาก่อนการ 
แปรรูปผลิตภณัฑ ์ 
      4) รายวิชาท่ีระบเุนือ้หาเป็นค าภาษาองักฤษ  ใหร้ะบคุ  าภาษาไทยแลว้วงเลบ็ค าภาษาองักฤษ  
เช่น  
           - รายวิชา 933-302 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ   
           - รายวิชา 933-354 การประกนัคณุภาพ 2   
           - รายวิชา 933-451 การประกนัคณุภาพ 3 
      5) ค าอธิบายรายวิชา  933-305  บรรจภุณัฑข์องผลิตผลเกษตร   ค าวา่   “บรรจภุณัฑป์ระเภท 
เอคทีพ”   ค าวา่ “การรีไซเคิลและการน าบรรจภุณัฑม์าใชใ้หม”่   ขอใหร้ะบคุวามหมายเป็นค าภาษาไทย  รวมทัง้
ตรวจสอบค าอธิบายวิชาอ่ืน ท่ีระบคุ  าในลกัษณะดงักลา่ว    
       6) ใหเ้พ่ิมค าวา่ “เง่ือนไข : ”  ก่อนค าวา่  “เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4”  ในรายวิชา 933-461 สมัมนา
และกิจกรรม  และรายวิชา 933-462  โครงงานนกัศกึษา  และรายวิชาอ่ืน ๆ 
       7) รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  ท่ีมีค  าวา่  “อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน” แกเ้ป็น “อยู่ในดลุย-
พินิจของสาขาวิชา”  ทกุรายวิชา   ส  าหรบัรายวิชาท่ีก าหนดเฉพาะรายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยู่ในดลุยพินิจของ
อาจารยผ์ูส้อน    โดยไมไ่ดก้ าหนดรายวิชาใด ๆ ไวก้่อนนัน้   ใหต้ดัเง่ือนไขดงักลา่วออก 
      8) ใหต้รวจสอบค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาท่ีมีจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิ โดยใหร้ะบเุนือ้หาท่ีเก่ียว-
กบัการปฏิบตัิไวด้ว้ย  เช่น  
           - รายวิชา 933-475 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร   
           - รายวิชา 933-476 การหมกัอาหาร 
        11. ภาคผนวก  แกไ้ขดงันี ้ 
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      1) ภาคผนวก 1  สว่นท่ี  2   เปรียบเทียบโครงสรา้งของหลกัสตูรฯ    ใหป้รบัจ านวนหน่วยกิตให ้   
ถกูตอ้งตามโครงสรา้งหลกัสตูร 
            2) ภาคผนวก 2  หนา้ 58-59  ใหร้ะบกุารด าเนินการแกไ้ขและเหตผุล ใหค้รบถว้นทกุหวัขอ้  
      12. ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขในประเดน็การพิมพผิ์ด ความถกูตอ้ง ครบถว้น การเวน้วรรค ในหวัขอ้
ตา่ง ๆ ในเอกสารหลกัสตูร    และตรวจสอบความถกูตอ้งในภาพรวมอีกครัง้     
 
        5.1.8  การประสานงานกิจกรรม/โครงการเก่ียวกบัการพฒันานกัศกึษาในสว่นเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ระเบียบพืน้ฐานการพฒันานกัศกึษา  

      ท่ีประชมุยงัไมไ่ดพิ้จารณา   
 

        5.1.9  การก าหนดเกณฑก์ารจบการศกึษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
      ท่ีประชมุยงัไมไ่ดพิ้จารณา   
 

      5.2  เร่ืองค้างพิจารณา 
5.1.2  การลาออกของนกัศกึษา วิทยาเขตหาดใหญ่  
          ท่ีประชมุยงัไมไ่ดพิ้จารณา 
  

เลิกประชุมเวลา  17.20 น. 
 
 
 
  
 
 

      (นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)              (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
         ผูช้่วยเลขานกุาร             รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
        บนัทกึการประชมุ          กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

                                                                 
 
 
 

(นางประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ)์                       (นางรตันาภรณ ์  เครืองาม)  
   หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                    นกัวิชาการศกึษาช านาญการ  8 
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร                            รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
                              กรรมการและเลขานกุาร 
 

 

 
 
 
 


