
                  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 4/2549 

วันพุธที ่ 3  พฤษภาคม  2549   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   
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      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา     
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. ภทัร  อยัรกัษ ์(แทน) 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศ์กึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร  
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
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       รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดกีร  วิวฒันปฐพี 
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      อาจารยจ์รีรตัน ์  สรอ้ยเสรมิทรพัย ์    
12. ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
13. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
14. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
       อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 



 2 

 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
      เขตการศกึษาภเูก็ต  
16. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
17. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
18. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
 1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี  สทุธรงัษี 
 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ  

 ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรตัน ์ วรภมร 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 

 4.  ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                              กรรมการและเลขานกุาร 
      นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  อาจารยวิ์ชชตุา  มาช ู ผูชี้แ้จงเรื่อง  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจและการ- 
                                                                     ท่องเท่ียว  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2550   คณะเทคโนโลยีและการจดัการ 
                        เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
2. อาจารย ์ดร.สปิุยนิตย ์ ไมแ้พ      ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
                               หลกัสตูรปรบัปรุง พ..ศ. 2549  คณะวิทยาศาสตร ์
3. อาจารยธี์ริศรา   ผลเกิด                  ผูชี้แ้จงเรื่อง การขอเปิดวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for  
                                                                  Communication)  ในหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษา- 
                                                                     เพ่ือการพฒันา  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2547  คณะศิลปศาสตร ์
4. อาจารยว์าสนา  บญุแสวง                           เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
5. นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
6. นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี  ้
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วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  ประธานแจง้วา่ ก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าเดือนมิถนุายน 2549  
รอการก าหนดการประชมุจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
                   ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 3/2549 
     วันพุธที ่29 มีนาคม  2549 

                   ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ  โดยขอใหแ้กห้นา้ 9  ค าวา่ “คณะพาณิชศาสตรแ์ละการจดัการ”    
เป็น   “คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ”    

 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  การก าหนดจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 
                         ท่ีประชมุรบัทราบ การก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ตามมติ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี 2/2549  เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2549  ตามหนงัสือท่ี ศธ 0506 (2)/ 
ว 569 ลงวนัท่ี 18 เมษายน  2549   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดงันี ้
         1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีหรือในระดบับณัฑิตศกึษา   นอกเหนือจากการที่ได้
ก าหนดเรื่องจ านวนและคณุวฒิุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548  
แลว้  ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาไดก้ าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าผูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ าในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งแลว้  
สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าผูน้ัน้เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีเป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอ้ีก 1 หลกัสตูร  โดยตอ้งเป็นหลกัสตูรท่ีตรงหรือสมัพนัธก์บัหลกัสตูรท่ีไดป้ระจ าอยู่แลว้ 
             2. ส าหรบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษา   นอกเหนือจากการที่ไดก้  าหนดเรื่องจ านวน
และคณุวฒิุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 แลว้ ในกรณีท่ี
สถาบนัอดุมศกึษาไดก้ าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าผูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งแลว้  สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าผูน้ัน้ เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใน
ระดบัปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนัไดอ้ีก 1 หลกัสตูร 
                          ทัง้นี ้ การตีความวา่หลกัสตูร/สาขาวิชาใดเป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการ (Multidisciplinary) และการ
พิจารณาวา่คณุวฒิุของอาจารยส์มัพนัธก์บัหลกัสตูรหรือไมน่ัน้  มหาวิทยาลยัเป็นผูก้  าหนด      
 

      4.2  การปรบัปรุงรายวิชาของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
            ท่ีประชมุรบัทราบ  การปรบัปรุงรายวิชาพืน้ฐานของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์ ท่ีเปิดใหบ้ริการ

การเรียนการสอนแก่นกัศกึษาคณะตา่ง ๆ ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 เป็นตน้ไป และคณะ
วิทยาศาสตรไ์ดแ้จง้คณะท่ีเก่ียวขอ้งทราบแลว้  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
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           1. ปรบัปรุงรายวิชาเคมีทั่วไป  และรายวิชาเคมีพืน้ฐาน  โดยรวมรายวิชา 324-103 เคมีทั่วไป  จ านวน 

4 หน่วยกิต  รายวิชา 324-104 เคมีพืน้ฐาน  จ านวน 3 หน่วยกิต    รายวิชา 324-105 เคมีหลกัมลู  จ านวน 3 หน่วยกิต 
และรายวิชา 324-107 หลกัเคมีทั่วไป  จ านวน 3 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาเดียว คือ รายวิชา 324-103 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry)  จ านวน 3(3-0-3)  หน่วยกิต 
                        2. รายวิชา 324-106 เคมีทั่วไปส าหรบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  จ านวน 4 หนว่ยกิต  เปลี่ยนเป็น รายวิชา 
324-106 หลกัเคมีทั่วไป  (Principles of General Chemistry)  จ านวน  4(4-0-4) หน่วยกิต 
            3. รวมรายวิชา 325-103 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป จ านวน 1 หน่วยกิต  และรายวิชา 325-105 ปฏิบตัิการ-
เคมีหลกัมลู  จ านวน 1  หน่วยกิต  เป็นรายวิชาเดียว คือ รายวิชา 325-103 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป (General Chemistry 
Laboratory) จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต 
                        4. รวมรายวิชา 324-134 เคมีอินทรียพื์น้ฐาน  จ านวน 3 หน่วยกิต  รายวิชา 324-135 เคมีอินทรีย-์
หลกัมลู     และรายวิชา 324-137 หลกัเคมีอินทรีย ์  จ านวน  3 หน่วยกิต   เป็นรายวิชาเดียว คือ  รายวิชา 324-131 
เคมีอินทรีย ์ (Organic Chemistry) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  
            5. เปลี่ยนรายวิชา 325-135 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียห์ลกัมลู จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นรายวิชา 325-131 
ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย ์(Organic Chemistry Laboratory)  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต   
 

4.3 รายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การวิจยัประเมินหลกัสตูร 
ท่ีประชมุรบัทราบ  การรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง  การวจิยัประเมินหลกัสตูรของคณะ/หน่วยงาน 

ท่ีสง่ผลการด าเนินการในสว่นของบทสรุปส าหรบัผูบ้รหิารใหม้หาวิทยาลยัแลว้ ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร ์  คณะ
พยาบาลศาสตร ์  คณะศกึษาศาสตร ์  และคณะแพทยศาสตร ์  และขอความรว่มมือใหค้ณะตา่ง ๆ ท่ียงัด าเนินการไม่
แลว้เสรจ็ สง่บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหารและรายงานการวิจยัประเมินหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ ์  ไปยงักองบริการการศกึษา
ก่อนสิน้เดือนมิถนุายน 2549 เพ่ือน าเสนอผลงานวิจยัการประเมินหลกัสตูรของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน ในวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2549 ซึง่มหาวิทยาลยัจะเรียนเชิญศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานวุฒัน ์ มาบรรยายในหวัขอ้ “การประเมิน
หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ” และวิพากษผ์ลงานวิจยัท่ีแตล่ะคณะน าเสนอวา่มีจดุเดน่จดุออ่นอย่างไร และจะเชิญรองคณบดี-
ฝ่ายวิชาการของทกุคณะ/วิทยาเขต/เขตการศกึษาเขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่วดว้ย 

 

วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
                5.1  เร่ืองสืบเน่ือง 

   5.1.1  การเปิดรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร ์
              คณะเภสชัศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา  595-102  สารเสพติดกบัสงัคม  (Narcotics and Society) 

จ านวน  2(2-0-2) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 เป็นตน้ไป   
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

   มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดใน
เอกสารก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
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 1. หนา้ 1 

           - ขอ้ 2 แกไ้ขค าวา่ “บรรยาย” เป็น “ทฤษฎี” 
                               - ขอ้ 3 เพ่ิมขอ้ความ “[/]  มหาวิทยาลยัอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2549” และใหต้ดัรายละเอียด
เก่ียวกบัระดบับณัฑิตศกึษาออก 
                            2. หนา้ 2 
                                -  เหตผุลในการเปิดรายวิชา   วตัถปุระสงคร์ายวิชา  ขอ้ 3.  และเคา้โครงรายวิชา ล  าดบัท่ี 3   ให้
ตรวจสอบการใชค้  าวา่   “ผูต้ิดสิ่งเสพติด”  หรือ   “ผูต้ิดสารเสพติด”  และแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
                                - ค าอธิบายรายวิชา ควรระบใุหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้เนือ้หาในเคา้โครงรายวิชา และใหต้รวจสอบ
และแกไ้ขการเขียนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ใหถ้กูตอ้งตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด         
                            3. หนา้ 3 หวัขอ้ท่ี 9.1 เคา้โครงรายวิชา 

      - ใหป้รบัรูปแบบใหมโ่ดยระบ ุสปัดาหท่ี์ หวัขอ้จ านวนชั่วโมง ทฤษฎี ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  
และจ านวนชั่วโมงรวมไวด้ว้ย  
        - หวัขอ้เนือ้หา ล  าดบัท่ี 3  ใหย้กตวัอย่างพืชหรือสมนุไพรท่ีเสพติดได ้ ซึง่กฎหมายไมไ่ดค้วบคมุ
เป็นยาเสพติด 

      - หวัขอ้เนือ้หา ล  าดบัท่ี 4   ใหแ้กค้  าวา่   “บรูณการ”   เป็น   “บรูณาการ”   
                            4. หนา้ 4  

      - หวัขอ้ท่ี 9.2  วิธีการวดัและประเมินผล เพ่ิมคะแนน “รวม  100%” ดว้ย 
      - หวัขอ้ท่ี 9.3  อาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสานงาน  ใหต้รวจสอบและแกไ้ขรูปแบบการเขียนผลงาน 

วิจยัใหถ้กูตอ้งตามหลกัการเขียนบรรณานกุรมและใหร้ะบเุฉพาะการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาดงักลา่ว 
 

   5.1.2  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาธุรกจิการเดนิทางและการท่องเทีย่ว  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2550  คณะเทคโนโลยแีละการจัดการ   
  คณะเทคโนโลยีและการจดัการเสนอหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเดินทางและ
การท่องเท่ียว หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2550  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   
   มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่วโดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขในเอกสารหลกัสตูรกอ่นเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้

  1. ประเดน็อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  จ านวน 5 คน  มีคณุวฒิุทางการจดัการอตุสาหกรรมการท่อง- 
เท่ียว  1 คน   การจดัการทั่วไป  1 คน  การเงิน  1 คน  การจดัการภาครฐัและเอกชน  1 คน  และการตลาด  1 คน  และ 
ไมม่ีอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุวฒิุตรงทางดา้นการท่องเท่ียว    จงึขอใหร้บัประเดน็นีไ้ปพิจารณา 
                            2. ประเดน็วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
                                 - วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรคอ่นขา้งกวา้ง  ควรก าหนดใหช้ดัเจนและสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 
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                                - วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร ขอ้ 2)  ขอ้ความ “ตลอดจนเป็นผูน้  าในการสรา้งความเจริญความกา้ว-
หนา้ใหก้บัประเทศ”   ใหป้รบัใหมใ่นลกัษณะการเป็นผูน้  าท่ีมีสว่นในการขบัเคลื่อนการสรา้งธุรกิจของตนเอง ซึง่มีสว่น
ในการสรา้งความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศ   
                                - วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร ขอ้ 3)  ใหป้รบัใหมเ่ป็นวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  เน่ืองจากท่ีระบไุวเ้ป็น
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร    
                           3. ประเดน็การก าหนดรายวิชาในกลุม่วิชาชีพเลือก  จ านวน 15 หน่วยกิต  ซึง่ก าหนดใหเ้ลือกเรียน
เพียงกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  จาก 4 กลุม่  คือ กลุม่วิชาธุรกิจเดินทางและการขนสง่   กลุม่วิชาการโรงแรมและภตัตาคาร   
กลุม่วิชาธุรกิจจดัน าเท่ียว และกลุม่วิชาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    แตเ่ม่ือพิจารณารายวิชาในแตล่ะกลุม่แลว้  ปรากฏวา่
มีรายวิชาซ า้ซอ้นกนัหลายรายวิชา  ซึง่หากนกัศกึษาเลือกเรียนวิชาท่ีซ  า้ซอ้นกนั  จะท าใหน้กัศกึษาทัง้ 3 กลุม่ เรียน
เหมือนกนั   ท่ีประชมุจงึเสนอใหพิ้จารณาตดัรายวิชาท่ีซ  า้ซอ้นกนับางรายวิชาออก  หรือจะจดัการเรียนการสอนโดย
การคละใหน้กัศกึษาเลือกเรียนวิชาใดก็ไดจ้าก 4 กลุม่วิชา  ส่วนรายวิชาท่ีซ  า้ซอ้นใหจ้ดัเป็นกลุม่วิชาทั่วไป  แลว้ก าหนด
จ านวนหน่วยกิตท่ีบงัคบัและเลอืกไวใ้หจ้ดัเจน   
                           4. ประเดน็รายวิชาเลือกภาษาตา่งประเทศ   มีความเห็นวา่  วิชามีจ านวนมากและหลากหลายแต่
นกัศกึษาจะมีความรูไ้มล่กึ และเกิดประโยชนก์บันกัศกึษาไมค่อ่ยมาก  เช่น  รายวิชาภาษาจีน 1  รายวิชาภาษาจีน 2  
อาจตอ้งเปิดเป็นรายวิชาภาษาจีน  1 – 4   
                          5. มีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัรายวิชาดงันี ้
                               - ช่ือรายวิชา 902-234 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ    น่าจะเป็น  “การฟังและพดูภาษาองักฤษ” 
                               - ใหต้รวจสอบช่ือรายวิชาท่ีมีค  าวา่ “ทกัษะ”   วา่ภาษาองักฤษจะใชค้  าวา่  “Skills” หรือ “Skill”    
และค าวา่  “กฎหมาย”  วา่ภาษาองักฤษจะใชค้  าวา่  “Laws”  หรือ  “Law”   
                               - รายวิชา 902-155 เอเชียศกึษา   แกค้  าวา่  “Study”  เป็น  “ Studies” 
                               - รายวิชา 930-463 สมัมนา  ควรระบช่ืุอรายวิชาใหช้ดัวา่สมัมนาเก่ียวกบัเรื่องอะไร 
                               - รายวิชา 930-101 ความรูเ้บือ้งตน้อตุสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  แกเ้ป็น “ความรูเ้บือ้ง-
ตน้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว” 
  6. การตรวจสอบและรายละเอยีดในเอกสารหลกัสตูรในภาพรวมใหถ้กูตอ้ง 
 

5.1.3   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549  
คณะวิทยาศาสตร ์
                          คณะวิทยาศาสตรเ์สนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป หลกัสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2549  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา      ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ 
    
                มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาหลกัสตูรดงักลา่วแลว้ มีความเห็นวา่การปรบัปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้
ไมไ่ดป้รบัในประเดน็เนือ้หาวิชาการ  แตป่รบัองคป์ระกอบและหวัขอ้ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และนโยบายของมหาวิทยาลยั จงึสามารถจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเดิมตอ่ไปได ้  
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และในการปรบัปรุงหลกัสตูร  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรจ านวน 5 คน  ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ  
เน่ืองจากอาจารยบ์างคนมีคณุวฒิุไมต่รงกบัสาขาท่ีเปิดสอน  คณะวิทยาศาสตรจ์งึขอน าหลกัสตูรดงักลา่วไปทบทวน
และพิจารณาในประเดน็อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอีกครัง้ เม่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมีคณุวฒิุเป็นไปตามเกณฑม์าตร-
ฐานหลกัสตูรฯ แลว้    จะเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป   อย่างไรก็ตาม  ท่ีประชมุไดม้คีวามเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูร
ดงักลา่วในเบือ้งตน้ดงันี ้
           1.  หวัขอ้หอ้งสมดุ   ควรแจง้จ านวนหนงัสือ   ต  าราเรียน   วารสาร  และเอกสารอื่น ๆ  ท่ีสมัพนัธก์บั
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
          2.  หวัขอ้งบประมาณ   ควรระบคุา่ใชจ้่ายตอ่หวัในการผลิตบณัฑิตดว้ย 
          3.  หวัขอ้การพฒันาหลกัสตูร   ควรแสดงดชันีดา้นมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาไวด้ว้ย 
          4.  การเรียงล าดบัหวัขอ้ตา่ง ๆ  ในเอกสารหลกัสตูร    ควรเรียงตามล าดบัตามท่ีส านกังานคณะ-
กรรมการการศกึษาก าหนด 
 

    5.1.4  การขอเปิดวิชาโทภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร (Chinese for Communication)  ในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพือ่การพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547   
                คณะศิลปศาสตรเ์สนอขอเปิดวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication)  
ในหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพฒันา  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2547 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ   
วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ในประเด็นตา่ง ๆ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                1. ขอเปิดวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication) ในหลกัสตูรศิลปศาสตร-
บณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพฒันา  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2547  เพ่ิมอีก 1 กลุม่วิชาโท   จากเดิมท่ีมี  2  กลุม่วิชาโท   
คือ กลุม่วิชาโทมคัคเุทศก ์ และกลุม่วิชาโทภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ  โดยกลุม่วิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   ประกอบ-      
ดว้ยรายวิชาดงันี ้
              กลุ่มวิชาโท              18 หน่วยกติ 
            วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้
              892-101 หลกัการใชภ้าษาจีน 1  (Chinese Usage I)              3(3-0-3) 
              892-102 หลกัการใชภ้าษาจีน 2  (Chinese Usage II)              3(3-0-3) 
              892-141 การฟัง-การพดูภาษาจีน 1   (Chinese Listening and Speaking I)           3(3-0-3) 
              892-241 การฟัง-การพดูภาษาจีน 2   (Chinese Listening and Speaking II)          3(3-0-3) 
              วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้
              892-205  สทัศาสตรจี์น  (Chinese Phonetics)                           3(3-0-3) 
              892-242  การฟัง-การพดูภาษาจีน 3   (Chinese Listening and Speaking III)        3(3-0-3) 
              892-243  การอา่นจีน 1  (Chinese Reading I)                         3(3-0-3) 
              892-244  การอา่นจีน 2  (Chinese Reading II)                         3(3-0-3) 
              892-247  การเขียนภาษาจีนเบือ้งตน้  (Elementary Chinese Writing)            3(3-0-3) 
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         2. ขอ้ก าหนดวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  นกัศกึษาคณะศิลปศาสตรท่ี์เลือกเรียน   จะตอ้งผ่าน
การเรียนรายวิชา  891-241 ภาษาจีน 1 (Chinese I)    และรายวิชา  891-242 ภาษาจีน 2 (Chinese II)    โดยมีระดบั 
ผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาทัง้สองตัง้แต ่ 3.00  ขึน้ไป  และหลกัเกณฑด์งักลา่วก าหนดใหเ้ริ่มส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูร
ปี  2549  เป็นตน้ไป   ส  าหรบันกัศกึษารหสั 47, 48   อนโุลมใหร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยทัง้  2  รายวิชา    ตัง้แต ่ 2.75 ขึน้ไป  
สามารถเรียนวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได ้
          3.  ขอเสนอใหม้หาวิทยาลยัระบวิุชาโท   แยกกบัวิชาเอก  ใน Transcript   ส าหรบันกัศกึษา 
คณะศิลปศาสตร ์
 

           มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแลว้  มีมติดงันี ้
                1.  เหน็ชอบการขอเปิดวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication)  ในหลกั- 

สตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพฒันา  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2547  เพ่ิมอีก  1  กลุม่วิชาโท  จากเดิม 
ท่ีม ี2 กลุม่วิชาโท  คือ กลุม่วิชาโทมคัคเุทศก ์ และกลุม่วิชาโทภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ  ตามท่ีคณะเสนอ 
           2.  เห็นชอบการก าหนดใหน้กัศกึษาคณะศิลปศาสตรท่ี์เลือกเรียนวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     
จะตอ้งผ่านการเรียนรายวิชา 891-241 ภาษาจีน 1 (Chinese I) และรายวิชา 891-242 ภาษาจีน 2 (Chinese II) โดย 
มีระดบัผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาทัง้สองตัง้แต ่ 3.00  ขึน้ไป  และหลกัเกณฑด์งักลา่วก าหนดใหเ้ริ่มส าหรบันกัศกึษา
หลกัสตูรปี 2549  เป็นตน้ไป  ส  าหรบันกัศกึษารหสั 47, 48   อนโุลมใหร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยทัง้  2 รายวิชา  ตัง้แต ่ 2.75  
ขึน้ไป   สามารถเรียนวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได ้
           3.  เห็นชอบใหง้านทะเบียนกลางหารือรว่มกบัศนูยค์อมพิวเตอร ์   เพ่ือพิจารณาการด าเนินการ
เก่ียวกบัการระบวิุชาโทแยกกบัวิชาเอกใน Transcript     
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น.   
 

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

 
(นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ)์       
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง              
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร                     
 
 


