
                วาระที ่ 2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 10/2548 

วันพุธที ่ 5  ตุลาคม  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.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ         กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์         กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์                      กรรมการ 
      รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี  สทุธรงัษี 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์                              กรรมการ 
      นางสมศรี  จนัทรชิต    (แทน) 
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร  โตวฒันะ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ           กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
11. รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                              กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั   คณะศิลปศาสตร ์          กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
14. ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย         กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
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15. รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                      กรรมการและเลขานกุาร 
      นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
16. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
17. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
18. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์                           กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                         กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 
3.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
4.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
     เขตการศกึษาภเูก็ต  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  อาจารยส์มพร   นิลมณี        ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะอตุสาหกรรมเกษตร  
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จงพิศ  ศิริรตัน ์           ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ 
3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ค านณู  กาญจนภมูิ       ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
4.  นายแพทยป์ราโมท  ทานอทิุศ                        ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค  
                                                                        (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548  คณะแพทยศาสตร ์
5.  นายสมบตั ิ  ลลีาเกียรติไพบลูย ์                     ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค  
                                                                        (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548  คณะแพทยศาสตร ์
6.  นายสธุน   ไชยสวุรรณ      งานทะเบียนกลาง 
7.  นายสพุฒัน ์  จรุะกะนิตย ์                             งานทะเบียนกลาง 
8.  นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศิริวรางกรู      งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
    เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้  ประธานเปิดการประชุม และไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดงันี ้
 

วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                   ไมม่ี  
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วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 9/2548 
     วันพุธที ่ 7 กันยายน  2548 
      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข 

 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  ไมม่ี 
 

วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
     5.1  เร่ืองสืบเน่ือง 
                         5.1.1   การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ  
                                    สบืเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 7 
กนัยายน 2548  ไดพิ้จารณาเรื่อง แนวปฏิบตัิการขออนมุตัิลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ซึง่งานทะเบียนกลางเสนอท่ี
ประชมุพิจารณาในหลกัการกรณีนกัศกึษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนพบวา่ลงทะเบียนไมถ่กูตอ้ง ใหน้กัศกึษา
ย่ืนค ารอ้งขอแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 1 สปัดาห ์  หลงัจากหมดก าหนดการสอบกลางภาคแลว้  มิฉะนัน้นกัศกึษาไมม่ี
สิทธ์ิขอแกไ้ขอีก   ทัง้นี ้  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี  2 ปีการศกึษา  2548  ซึง่ท่ีประชมุพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
และเห็นชอบใหเ้รียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษดว้ยโดยใหง้านทะเบียนกลางพิจารณาอตัรา
ท่ีเหมาะสมตอ่ไป งานทะเบียนกลางจงึเสนอหลกัการการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ครัง้ละ 
500 บาท (ไมร่วมคา่หน่วยกิต)  เพ่ือเสนอท่ีประชมุพิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

   

                                      มตทิีป่ระชุม      เห็นชอบในหลกัการการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนกรณีพิเศษ 
ครัง้ละ 500 บาท  (ไมร่วมคา่หน่วยกิต)   ตามท่ีงานทะเบียนกลางเสนอ    โดยใหร้ะบคุวามหมายของค าวา่    “การลง-
ทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ”  ไวด้ว้ย     และใหเ้สนอคณะกรรมการพิจารณาอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาพิจารณาตอ่ไป 
 

     5.2  เร่ืองเสนอใหม่ 
            5.2.1  การเปิดรายวิชาของคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
                     คณะอตุสาหกรรมเกษตรเสนอขอเปิดรายวิชา  855-443  การออกแบบกราฟิกและเทคโนโลยี-
การพิมพใ์นบรรจภุณัฑ ์(Graphic Design and Printing Technology in Packaging)    จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต 
ในหมวดวิชาเฉพาะ   กลุม่วิชาชีพ (เลือก)   หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ ์  สาขาวิชา
อตุสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร  และเป็นวิชาเลือกเสรี   ตัง้แตภ่าคการศกึษา
ท่ี 2 ปีการศกึษา  2548  เป็นตน้ไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
                       
                           มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาตามท่ีเสนอ โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียด
ในเอกสารการเปิดรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
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                      1. หนา้แรก   ขอ้ 2   ขอใหแ้กไ้ขเป็น    “จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง / สปัดาหข์อง
ภาคทฤษฎี – ปฏิบตัิ – ศกึษาดว้ยตนเอง  3(2-3-3)” 

        2. หนา้ 2 และ 4  วตัถปุระสงคร์ายวิชา  ขอ้ 6.1  และ  6.3   ค าวา่ “หลกัการการออกแบบ…..” 
ควรแกไ้ขเป็น “หลกัการออกแบบ…..” 
                      3. หนา้ 2  ขอใหต้รวจสอบการเขียนค าวา่ “ลิโทกราฟฟี” กบั “เฟรกโซกราฟฟ่ี” 
                      4. หนา้ 3 ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ค าสดุทา้ยไมต่อ้งใสเ่ครื่องหมายมหพัภาค 
                      5. หนา้ 7 และ 8  เอกสารอา้งอิง   ล  าดบัท่ี  2  และล าดบัท่ี  5   ใหต้รวจสอบการระบคุ  าวา่    
“ครัง้ท่ี 1”  เน่ืองจากการเขียนเอกสารอา้งอิงตามหลกัสากลจะระบกุารพิมพค์รัง้ท่ี 2 ขึน้ไป  และหากจะก าหนดไว ้ กใ็ห้
ปรบัการเขียนค าดงักลา่วตามรูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิง 
                       

             5.2.2  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ   
                                    คณะวิทยาการจดัการเสนอขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  หลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ) หลกัสตูรใหม ่  พ.ศ. 2544  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2  และ
ภาคฤดรูอ้น  ปีการศกึษา 2548  ตามล าดบั   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา จ านวน 2 ราย-
วิชา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                                   1) รายวิชา 463-364 การบรหิารการคา้ปลีก (Retail Management) จ านวน 3(2-2-1) หน่วย-
กิต 
                                   2) รายวิชา 463-365 การศกึษาธุรกิจโลก (Global Business Studies)   จ านวน 3(2-2-2) 
หน่วยกิต      
 

                       มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว    โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียด
ในเอกสารการเปิดรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
                       รายวิชา  463-364  การบริหารการคา้ปลีก             
                                   1. หนา้ 2   เหตผุลในการเปิดรายวิชา  ควรเขียนในลกัษณะการบรรยาย   และล าดบัเนือ้หา
ก่อน - หลงั 

                      2. หนา้ 4  เคา้โครงรายวิชา จ านวนชั่วโมงศกึษาดว้ยตนเอง  ไมค่รบ 15 ชั่วโมง            
                      3. หนา้ 5  วิธีการวดัและประเมินผล  ใหต้ดัขอ้ความ “และใหร้ะดบัขัน้…..” และตารางออก   
                      4. ประวตัิอาจารยผ์ูส้อน    ใหแ้กค้  าวา่  “PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY”   เป็น  

“PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY”  และแกค้  าวา่ “FACULTY OF MANAGEMENT SCIECNE” เป็น 
“FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES”    ทกุท่ีท่ีค  านีป้รากฏ                 

                      อนึ่ง  ประวตัิอาจารยผ์ูส้อน  ควรมีรูปแบบการพิมพท่ี์เหมือนกนัทัง้ 2 รายวิชา 
                       รายวิชา  463-365  การศกึษาธุรกิจโลก             
                                   1. หนา้ 2  เหตผุลในการเปิดรายวิชา  ควรเขียนในลกัษณะการบรรยาย    และล าดบัเนือ้หา
ก่อน - หลงั 

                      2. หนา้ 3  ก าหนดการเปิดสอน  ใหแ้ก ้ “ภาคฤดรูอ้น”  เป็น  “ภาคการศกึษาท่ี  2 ”     
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                     3. หนา้ 5  วิธีการวดัและประเมินผล  ใหต้ดัขอ้ความ “และใหร้ะดบัขัน้…..” และตารางออก     
                     4. หนา้ 5  หนงัสือ  ต ารา  วารสาร  ล  าดบัท่ี 2 ใหต้รวจสอบวา่เป็นปี “2005” หรือ “2006”  และ

แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 

           5.2.3  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค (ต่อเน่ือง) หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2548 คณะ
แพทยศาสตร ์

                      คณะแพทยศาสตรเ์สนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชารงัสีเทคนิค (ตอ่เน่ือง) หลกั-
สตูรใหม่ พ.ศ. 2548  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
 

                  มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสาร 
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
                      1. หนา้แรก  ขอ้ 4.1 ปรชัญาของหลกัสตูร  ย่อหนา้แรก ใหต้รวจสอบการระบ ุ“พ.ศ. 2542 พ.ศ. 
2545” วา่เป็นปี พ.ศ.ของพระราชกฤษฎีกา และพระราชบญัญตัิการประกอบโรคศิลปะหรือไม ่ และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง   
และบรรทดัท่ี 6   เพ่ิมค าวา่ “วา่”   ตอ่จากค าวา่ “ดงักลา่ว” 

                     2. หนา้ 3  ขอ้ 10. ระยะเวลาการศกึษา ใหร้ะบขุอ้ความ “เป็นหลกัสตูรเรียนเตม็เวลาระดบั 
ปริญญาตรีตอ่เน่ือง  2  ปีครึง่   ใชเ้วลาศกึษาอย่างมากไมเ่กิน  6  ปีการศกึษา”   แทน 

                     3. หนา้ 6  ขอ้ 3) กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    มีความเห็นวา่   รายวิชา 322-173  
คณิตศาสตรส์  าหรบัรงัสีเทคนิค  ไมใ่ชร่ายวิชาศกึษาทั่วไป   จงึใหป้ระสานกบัคณะวิทยาศาสตรเ์พ่ือก าหนดรายวิชาอ่ืน
แทน   และหากจ าเป็นตอ้งก าหนดรายวิชานีไ้วใ้นหลกัสตูรก็ใหย้า้ยไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ   กลุม่วิชาชีพ   ซึง่จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรยงัคงเท่าเดิม   
                       4. หนา้ 7  รายวิชา 332-042  อิเลก็ทรอนิกส ์    ใหป้ระสานกบัคณะวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัการ 
ก าหนดรหสัรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัชัน้ปีท่ีเรียน 
                       5. หนา้ 8  หมวดวิชาเลือกเสรี  บรรทดัสดุทา้ย  ใหต้ดัค าวา่ “ท่ีเปิดสอน”  ออก  

                      6. หนา้ 12  ใหเ้พ่ิมความหมายของค าวา่ “รายวิชาเรียนควบคูก่นั”  ไวด้ว้ย  
                      7. หนา้ 7 และหนา้ 15 ขอใหต้รวจสอบช่ือภาษาองักฤษของรายวิชา 345-101 คอมพิวเตอร์

และการประยกุต ์ วา่ใชค้  าวา่ “Applications” หรือ  “Application”  และแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
                      8. หนา้ 17-19 รายวิชา 365-414 การฝึกปฏิบตัิรงัสีวินิจฉยั  รายวิชา 365-423 การฝึกปฏิบตัิ

รงัสีรกัษา  และรายวิชา 365-433 การฝึกปฏิบตัิเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ จ านวน  4(0-0-24) หน่วยกิต    ใหอ้ธิบายเพ่ิมใน
ค าอธิบายรายวิชาวา่  “จ านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบตัิงานหมายรวมถงึจ านวนชั่วโมงในการปฏิบตัิงานจริงดว้ย” 

                      9. ท่ีประชมุมีความห่วงใยเก่ียวกบัการจดัรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตในแตล่ะภาคการศกึษา 
วา่รายวิชามีเนือ้หาคอ่นขา้งหนกัและมีจ านวนชั่วโมงรวมของภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และศกึษาดว้ยตนเองมาก จงึอาจ 
ตอ้งจดัการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การสอนแบบ SDL ซึง่ลดจ านวนชั่วโมงในชัน้เรียนลงและคิดหน่วย- 
กิตชั่วโมงศกึษาดว้ยตนเอง (มีการวดัและประเมินผล)    เพ่ือใหม้ีจ านวนชั่วโมงท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอ โดยในการด าเนินการคณะวิทยาศาสตรจ์ะจดัเวทีใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดพ้บกนัเพ่ือปรกึษาหารือเรื่องดงักลา่ว 
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               5.2.4  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิชาศกึษาทั่วไป 
             ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง     ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิชาศกึษาทั่วไป     เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาแนวทางการด าเนินการในการทบทวนการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปในมหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร ์ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
 

           มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแนวทางการด าเนินการดงักลา่วแลว้ และประธานขอให้
คณะกรรมการฯ น าประเดน็ตา่ง ๆ ไปพิจารณาตอ่ไปวา่จะด าเนินการทบทวนการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปอย่างไร  นอก-
จากนีท่ี้ประชมุไดอ้ภิปรายอย่างกวา้งขวาง และไดเ้สนอแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติม ดงันี ้

                        1.  ใหม้ีหน่วยงานกลางหรือคณะท างานรบัผิดชอบเรื่องเก่ียวกบัวิชาศกึษาทั่วไปอย่างเป็น 
ระบบ 

           2.  น าเนือ้หาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทั่วไปท่ีบรูณาการอยู่ในรายวิชาตา่ง ๆ หลาย ๆ  
รายวิชามานบัรวมกนัเป็นศกึษาทั่วไป    

                    3.  อาจเปิดรายวิชาท่ีใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูเ้อง (รูร้อบ) แตไ่มจ่  าเป็นตอ้งรูล้กึ         
                        4.  ไมจ่ดัวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการเฉพาะส าหรบัสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   

เพ่ือใหน้กัศกึษาหลายกลุม่ไดเ้รียนรว่มกนัได ้
                        5.  กลุม่วิชาภาษานัน้ นอกจากบงัคบัเรียนวิชาศกึษาทั่วไปภาษาองักฤษ  6 หรือ  9 หน่วยกิต 

แลว้   ท่ีเหลืออาจไมก่ าหนดวา่เป็นภาษาองักฤษก็ได ้
                        6.  แตล่ะคณะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาศกึษาทั่วไปใหต้รงกนั 
                        7.  กิจกรรมนกัศกึษาท่ีมีความชดัเจน ควรน ามาคิดจ านวนหน่วยกิต  
                        8.  นกัศกึษาท่ีไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1   และ  2   

ควรก าหนดใหเ้รียนวิชาภาษาองักฤษระดบัสงูขึน้ไป                
 

               5.2.5  การเลื่อนวนัสอบไลภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 
                  งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง  การเลื่อนวนัสอบไล ่ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548  เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่      พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการขอความร่วมมือจากส านกังานคณะ-
กรรมการการอดุมศกึษาในการเลื่อนสอบไล ่ประจ าภาคการศกึษาท่ี  2  ปีการศกึษา  2548   เน่ืองจากสถาบนัทดสอบ
ทางการศกึษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดการจดัสอบแบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน  (O-NET)    และ
แบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขัน้สงู (A-NET) ระหวา่งวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์ – 1 มีนาคม 2549  และส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา   ไดร้บัการรอ้งเรียนจากนกัศกึษาและผูป้กครองจ านวนมากว่าวนัก าหนดสอบ O-NET 
และ A-NET  ตรงกบัวนัสอบปลายภาคของมหาวิทยาลยัหลายแห่ง    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ 
 

                   มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบใหก้ าหนดการสอบไล ่ภาคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา 2548  ไวเ้ช่น-
เดิม   ดงัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปฏิทินการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2548  ดงันี ้

               - วิทยาเขตหาดใหญ่  เขตการศกึษาภเูก็ต เขตการศกึษาตรงั และเขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี  
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             วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม  2549 
              - วิทยาเขตปัตตานี  วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์– 8 มีนาคม 2549 
          

                  5.2.6  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
                       คณะวิทยาศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา  348-451  เทคโนโลยีชีวภาพพืชขัน้สงู  (Advanced  
Plant Biotechnology)  จ านวน 3(2-3-3) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาเฉพาะดา้น (เลือก)  หลกัสตูรวิทยา- 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 เป็นตน้ไป เพ่ือคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
                       

                           มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการเปิดรายวิชาตามท่ีเสนอ โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียด
ในเอกสารการขอเปิดรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
                     1.  หนา้แรก  ขอ้ 2   ขอใหแ้กไ้ขเป็น    “จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์ ของ
ภาคทฤษฎี – ปฏิบตัิ – ศกึษาดว้ยตนเอง  3(2-3-3)” 

                      2. หนา้แรก ขอ้ 3 ขอใหแ้กไ้ขเป็น  “เป็นรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ”  แกปี้ พ.ศ.  “24547”   เป็น  “2547”   และขอ้ 3.2 [    ] วิชาเฉพาะ    แกเ้ป็น  “3.2 [ / ] วิชาเฉพาะ”  
                      3.  หนา้แรก ขอ้ 5  ควรตดัค าวา่ “เป็นรายวิชาใหม”่  ออก  
                      4.  หนา้ 2  ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา  ขอใหแ้กเ้ป็นดงันี ้ 

               “9. เคา้โครงรายวิชา (Course Outline)  ประกอบดว้ย  (ตามเอกสารแนบ) 
                                 9.1  หวัขอ้เนือ้หา จ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้และรวมทัง้วิชา 
                                 9.2  วิธีการวดัและประเมินผล   
                                 9.3  อาจารยผ์ูส้อน 
                                 9.4  เครื่องมือและอปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
                     9.5  หนงัสือ  ต  ารา  วารสาร และฐานขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน” 
                       5. หนา้ 3  เคา้โครงรายวิชา  ใหร้ะบหุวัขอ้ตามขอ้ 4. พรอ้มรายละเอียดของแตล่ะหวัขอ้    

ส  าหรบัขอ้ 9.4  และขอ้ 9.5   ขอใหร้ะบตุวัอย่างพอสงัเขป    
                       6.  หนา้ 4  ขอ้ 1. ประวตัิบคุคล  ขอ้ 1.3  ค าวา่ “วท.ม”  แกเ้ป็น  “วท.ม.”  และค าวา่ “วท.บ”  

แกเ้ป็น  “วท.บ.” 
            7.  เอกสารการขอเปิดรายวิชา  ขอใหร้ะบเุลขหนา้ดว้ย  
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
 

      (นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)              (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
         ผูช้่วยเลขานกุาร                           หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
        บนัทกึการประชมุ          กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
 
 

 

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


