
                  
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 6/2549 

วันพุธที ่ 5  กรกฎาคม  2549   เวลา 13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.อรญัญา   เชาวลิต     
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  กีฬา และวฒันธรรม กรรมการ  
      รองศาสตราจารยผ์ดงุยศ   ดวงมาลา   
 3.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั          กรรมการ 
      อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั     
 4.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
 5.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศ์กึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร  
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยศ์รีกลัยา  ภิญโญสโมสร  (แทน) 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา   ตนัติกิตติ 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                 กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ  

 ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชผูล  (แทน) 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์  กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยม์าลี  สบายย่ิง 
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14. รกัษาการในต าแหน่งผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                          กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรตัน ์  สรอ้ยเสรมิทรพัย ์    
15. ผูอ้  านวยการหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
16. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
      เขตการศกึษาภเูก็ต  
17. ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                               กรรมการและเลขานกุาร 
      นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
18. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
19. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
20. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร ์                                                       กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์  เจริญจิระตระกลู 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     อาจารย ์ดร.นงนชุ   บญุยงั                  
2.  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจดัการ   เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
     ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั   สทุธินุน่  
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
     อาจารยว์าสนา  บญุแสวง  
4   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  เขตการศกึษาภเูก็ต 
     นางสมใจ   ทองเนือ้งาม   (แทน)  
5.  นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศริวิรางกรู  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
6.  นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี  ้
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วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                   ประธานมีเรื่องแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัการประชมุสภาวิชาการ วา่มหาวิทยาลยัไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรช์ดุใหม ่ และก าหนดการประชมุมีการเปลี่ยนแปลงซึง่กระทบ
กบัการด าเนินการหลกัสตูรดงันี ้
       1.  คณะกรรมการสภาวิชาการ  ก าหนดประชมุทกุ 3 เดือน โดยประชมุครัง้แรกในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2549  ณ  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กรุงเทพฯ   และหลกัสตูรท่ีเรง่ดว่นซึง่เสนอท่ีประชมุสภาวิชาการ
อนมุตัิครัง้นี ้จะเสนอสภามหาวิทยาลยัในวนัท่ี 22 กรกฎาคม  2549   รบัทราบการอนมุตัิตอ่ไป    
       2. คณะกรรมการสภาวิชาการก าหนดกลไกในการพิจารณา หลกัสตูรใหม ่   หลกัสตูรปรบัปรุง  การเปิด  
ปิด ปรบัปรุงรายวิชา  โดยจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องดงักลา่วก่อนเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณา  ซึง่มี 3 กลุม่สาขาวิชา คือ   
          1) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ   มีกรรมการสภาวิชาการที่เป็นผูแ้ทนคณบดีจากคณะในกลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นิวตัิ  แกว้ประดบั  คณบดีคณะเภสชัศาสตร ์ เป็นประธาน 
           2) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    มีกรรมการสภาวิชาการที่เป็นผูแ้ทนคณบดีจากคณะ
ในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย ์ดร.ชศูกัดิ ์  ลิ่มสกลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
เป็นประธาน 
             3) กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์      มีกรรมการสภาวิชาการที่เป็นผูแ้ทนคณบดีจาก
คณะในกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คือ รองศาสตราจารยร์ะวีวรรณ  ชอุม่พฤกษ ์  คณบดีคณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  เป็นประธาน 
  โดยในแตล่ะกลุม่สาขาวิชาจะมีกรรมการสภาวิชาการที่เป็นผูท้รงคณุวฒิุภายในมหาวิทยาลยัเป็น
อนกุรรมการ  ผูแ้ทนจากคณะในกลุม่สาขาวิชานัน้ ๆ เป็นอนกุรรมการหลกั และผูแ้ทนจากคณะในอีก 2 กลุม่สาขาวิชา
รว่มเป็นอนกุรรมการ และก าหนดใหม้ีการประชมุทกุเดือน หากเดือนใดไมม่ีหลกัสตูร/รายวิชาเสนอใหค้ณะอน-ุ
กรรมการพิจารณา ก็ใหง้ดการประชมุ    
       3. มหาวิทยาลยัจะจดัท า Flow Chart  ขัน้ตอนการเสนอหลกัสตูรใหม้หาวิทยาลยัพิจารณา และแจง้คณะ
รบัทราบตอ่ไป 
              ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 5/2549 
     วันพุธที ่ 7  มิถุนายน   2549 

                   ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ โดยแกไ้ขดงันี ้
      1)  หนา้ 2   ผูเ้ขา้รว่มประชมุ    
            -  ล าดบัท่ี 5. อาจารย ์ดร.สมเจตต ์ ศรีระบาย   แกเ้ป็น   “อาจารยส์มเจตน ์ ศรีระบาย”     
            -  ล าดบัท่ี  6  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดลอ้ม  เขตการศกึษาภเูก็ต 
                                นางสาวสมใจ   ทองเนือ้งาม   (แทน)     แกเ้ป็น    
                                “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  เขตการศกึษาภเูก็ต 

                                              นางสมใจ  ทองเนือ้งาม (แทน)” 
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                    2)  หนา้ 6   ขอ้ 7.  ก่อนการสอบกลางภาค  4  รายวิชาหลกั    แกเ้ป็น     “7. หลงัการสอบกลางภาค        
4 รายวิชาหลกั”   
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     4.1  ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไป  

     ท่ีประชมุรบัทราบ   ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไป   ใน   2  ประเดน็  คือ  การแตง่ตัง้คณะ 
กรรมการศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั      และรายงานการวิจยัเรื่อง     นวตักรรมการจดัหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลยัไทย   โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์ สินลารตัน ์  คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   ดงั-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  และประธานขอใหค้ณะน าไปพิจารณาระดมความเห็นใน
คณะกรรมการประจ าคณะเก่ียวกบัการจดัรายวิชาศกึษาทั่วไปโดยพิจารณาจากงานวิจยัของรองศาสตราจารย ์ ดร.
ไพฑรูย ์สนิลารตัน ์  หรืออื่น ๆ   และแจง้ไปยงัมหาวิทยาลยั  เพ่ือน ามาประมวลเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุ
ครัง้ตอ่ไป 
 

     4.2  นโยบายมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการเปิดรายวิชาชีวิตและความสขุ 
                      ท่ีประชมุรบัทราบ นโยบายมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการเปิดสอนรายวิชาชีวิตและความสขุ ซึง่มีนโยบาย
ท่ีจะใหท้กุวิทยาเขต/เขตการศกึษาเปิดรายวิชาชีวิตและความสขุ (Life and Happiness)   โดยท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดสอนที่คณะพยาบาลศาสตรเ์ป็นวิชาเลือกเสรี ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุท่ีแนบ   โดย
ขอใหเ้ขตการศกึษาน าเรื่องนีไ้ปพิจารณา หากมีความพรอ้มและประสงคจ์ะเปิดรายวิชาดงักลา่ว ก็ใหแ้จง้การขอเปิด
ราย-วิชาไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือเสนอพิจารณาตามขัน้ตอนต่อไป     ทัง้นี ้ การเปิดสอนรายวิชาดงักลา่วท่ีคณะใด ใหใ้ช้
รหสัรายวิชาของคณะนัน้ ๆ   
 

     4.3  หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา  พ.ศ. 2549 
            ท่ีประชมุรบัทราบ หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการ-

อดุมศกึษาไดส้ง่ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา  พ.ศ.2549  เพ่ือให้
สถาบนัอดุมศกึษาไดน้ าไปใชป้ระกอบการก าหนดช่ือปริญญาในหลกัสตูรสาขาวิชาตา่งๆ  อย่างเป็นระบบ  สอดคลอ้ง
กบัแนว-ทางการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย  และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548  ซึง่หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญาดงักลา่ว  ส  านกังานเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรีไดด้  าเนินการประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบบัประกาศและงานทั่วไป  เลม่ 123  ตอนท่ี  54 ง  วนัท่ี 1 
มิถนุายน 2549  แลว้  โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน  2549  เป็นตน้ไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
แนบ  ทัง้นี ้  คณะใดประสงคจ์ะปรบัปรุงช่ือปริญญาใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549  ให้
ด  าเนินการพรอ้มกบัการปรบัปรุงหลกัสตูร   และเน่ืองจากเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549  ไมไ่ดก้ลา่วถงึช่ือ
ปริญญาสาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม (หลกัสตูร 6 ปี) ของคณะเภสชัศาสตร ์  และสาขาวิชารงัสีเทคนิค 
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(ตอ่เน่ือง 2 ปี)  ชองคณะแพทยศาสตร ์  จงึใหฝ่้ายวิชาการจดัท าหนงัสือแจง้ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเพ่ือรบัทราบและด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป    

 
 

    4.4  การปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษาของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ 
           ท่ีประชมุรบัทราบ   การปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษา  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก) หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม       สาขาวิชาย่อยการจดัการอตุสาหกรรมชีวภาพ   
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 ของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป   
โดยยา้ยรายวิชา  924-422 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมชีวภาพ  จ านวน  2(2-0-3) หน่วยกิต  ซึง่เดิมเรียนในภาคการศกึษา
ท่ี 2  ปีท่ี 4 ไปเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีท่ี 4 แทน  เพ่ือใหก้ารท าโครงงานซึง่เรียนในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 4 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและนกัศกึษามีเวลาในการท าโครงงานมากขึน้        ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  

 

    4.5  การเปิดรายวิชาหวัขอ้พิเศษของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ 
           ท่ีประชมุรบัทราบ  การเปิดรายวิชาหวัขอ้พิเศษ จ านวน 3 รายวิชา  ในหลกัสตูรของคณะเทคโนโลยี

และการจดัการ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
            1. รายวิชา 932-404 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ (เทคโนโลยีของเอนไซม)์ 
Special Topics in Bioproduction Technology  (Enzyme Technology) จ านวน 3(2-0-6) หน่วยกิต    
             2. รายวิชา 922-481 หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการอตุสาหกรรม 1 (นาโนเทคโนโลยีเบือ้งตน้)   
Special Topic in Industrial Management I (Introduction to Nanotechnology) จ านวน 3(3-0-1) หน่วยกิต 

            3. รายวิชา 924-481 หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการอตุสาหกรรมชีวภาพ 1 (อาชีวอนามยั) 
Special Topic in Bio-Industrial Management I (Occupational Health) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

            โดยใหร้บัความเห็นไปพิจารณาด าเนินการแกไ้ข เพ่ือความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารการขอเปิด
รายวิชาขา้งตน้  ดงันี ้

            1) รายวิชา 932-404  แกไ้ขแบบฟอรม์การขอเปิดรายวิชา ดงันี ้
                              -   ขอ้ 2. แกจ้ านวนหน่วยกิต  จากเดิม “3(2-0-6)” เป็น “3(3-0-3)” เพ่ือใหต้รงกบัจ านวนหน่วยกิต
ในหลกัสตูร 

                 -   ขอ้ 7.  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ไมส่อดคลอ้งกนั     และใหป้รบัการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
                              -   ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา   
                               ขอ้ 9.1  เนือ้หา     จ  านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้และรวมทัง้รายวิชา      ใหป้รบัใหมโ่ดยระบุ
สปัดาหท่ี์   หวัขอ้  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี  ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  และจ านวนชั่วโมงรวมไวด้ว้ย 
                               ขอ้ 9.2 วิธีการประเมินผล   ใหร้ะบเุฉพาะขอ้ความ   “ใชร้ะบบการประเมินผลแบบอิงเกณฑ”์  
สว่นท่ีเหลือใหต้ดัออก 
                               ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  ใหร้ะบคุณุวฒิุ สาขาวิชา และมหาวิทยาลยัท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
                          2) รายวิชา 922-481  แกไ้ขแบบฟอรม์การขอเปิดรายวิชา ดงันี ้
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                               -   ขอ้ 1. แกช่ื้อรายวิชา เป็น “หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการอตุสาหกรรม 1 (นาโนเทคโนโลยีเบือ้ง-
ตน้)  Special Topic in Industrial Management I (Introduction to Nanotechnology)”   
 
 
                               -   ขอ้ 3.  แกค้  าวา่  “สกอ.” เป็น  “ทบวงมหาวิทยาลยั” 
                   -   ขอ้ 3.2  ค าวา่  “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต”   แกเ้ป็น   “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต” 
                               -   ขอ้ 7. ค าอธิบายรายวิชา   ใหต้รวจสอบค าวา่    “ความมั่นคงของแผ่นดิน”    โดยใหใ้ชถ้อ้ยค า
ท่ีสื่อถงึความหมายท่ีชดัเจน   และระบใุนเคา้โครงรายวิชาใหส้อดคลอ้งกนั 
                   -   ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา   
                  ขอ้ 9.1  เนือ้หา    จ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้และรวมทัง้รายวิชา    ใหป้รบัใหมโ่ดยระบุ
สปัดาหท่ี์   หวัขอ้  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี  ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  และจ านวนชั่วโมงรวมไวด้ว้ย 
                        สปัดาหท่ี์ 9 หวัขอ้ ระบบการรกัษาโดยการปลอ่ยยาอตัโนมตัิ   ใหพิ้จารณาปรบัใชข้อ้ความท่ี
สื่อความไดช้ดัเจน  
                   ขอ้ 9.2 วิธีการประเมินผล   ใหแ้กค้  าวา่ “การวดั”  เป็น  “วิธีการวดั”   ค าวา่  “การประเมินผล”   
เป็น  “วิธีการประเมินผล”   และใหร้ะบ ุขอ้ความ   “ใชร้ะบบการประเมินผลแบบอิงเกณฑ”์   สว่นรายละเอียดเก่ียวกบั
การประเมินผลใหต้ดัออก 
                  ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน    

                -   เนือ้หารายวิชามีความหลากหลาย   จงึขอใหพิ้จารณาอาจารยผ์ูส้อนเพ่ิมเติม 
                -   อาจารยผ์ูส้อนใหร้ะบคุณุวฒิุ  สาขาวิชา   และมหาวิทยาลยัท่ีส  าเรจ็การศกึษา 

                  ขอ้ 9.5 หนงัสือ ต ารา วารสาร และฐานขอ้มลูที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน   ใหเ้ขียน
บรรณานกุรมตามหลกัสากล  
                        3) รายวิชา 924-481  แกไ้ขแบบฟอรม์การขอเปิดรายวิชา ดงันี ้
                             -   ขอ้ 1. แกช่ื้อรายวิชาภาษาองักฤษ   เป็น  “Special Topic in Bio-Industrial Management I”  
                             -   ขอ้ 3. แกข้อ้ความ เป็นดงันี ้

                                  “(  ) มหาวิทยาลยัอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 1   เดือนพฤษภาคม   2544     และทบวงมหาวิทยาลยั 
รบัทราบการใหค้วามเห็นชอบ  เมื่อวนัท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน  2544” 
                 -   ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา   
                  ขอ้ 9.1 เนือ้หา จ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้และรวมทัง้รายวิชา  ใหป้รบัใหมโ่ดยระบุ
สปัดาหท่ี์     หวัขอ้  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี  ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  และจ านวนชั่วโมงรวมไวด้ว้ย 
                              ขอ้ 9.2 วิธีการประเมินผล   ใหแ้กค้  าวา่ “การวดั”  เป็น  “วิธีการวดั”   ค าวา่  “การประเมินผล”   
เป็น  “วิธีการประเมินผล”   และใหร้ะบ ุขอ้ความ   “ใชร้ะบบการประเมินผลแบบอิงเกณฑ”์   สว่นรายละเอียดเก่ียวกบั
การประเมินผลใหต้ดัออก 
                  ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  ใหร้ะบคุณุวฒิุ  สาขาวิชา และมหาวิทยาลยัท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
                       อนึ่ง   ขอใหจ้ดัรูปแบบการพิมพท์ัง้ 3 รายวิชา  ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
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วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
                5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
 
 
 

   5.1.1  การเพิม่รายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอขอเพ่ิมรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 

หาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
        1. การขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก) ในกลุม่สาขาวิชาการจดัการวิศว-
กรรมการผลิต หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2546 ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2548  จ านวน  2  รายวิชา 

      1)  รายวิชา 225-351 การวางแผนและควบคมุการผลิต (Production Planning and Control) 
จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต 
        2)  รายวิชา 225-352  การวิจยัปฏิบตัิการ  (Operations Research) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
             2. การขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบคอมพิว-
เตอร ์ หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2545   ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2549  จ านวน  2  รายวิชา                                                             

     1) รายวิชา 240-534 การออกแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์และระบบขัน้สงู (Advanced  
Computer Engineering Design and Systems) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

     2) รายวิชา  240-620  การโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการ ยนิูกซแ์บบกา้วหนา้  (Advanced Unix  
Network Programming) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   
  

                               มตทิีป่ระชุม     เห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาดงักลา่ว     โดยมีความเห็นใหร้บัไปด าเนินการก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
     1. การเพ่ิมรายวิชา 225-351 และรายวิชา  225-352  ท่ีประชมุเห็นควรใหค้ณะถอนเรื่องนีอ้อก
จากวาระการประชมุ    เน่ืองจากในหลกัสตูรดงักลา่วไดร้ะบขุอ้ความ    “นกัศกึษาอาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลกัสตูรปริญญาตรีหรือโทในสาขาอื่นเป็นวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ นอกเหนือจากรายวิชาท่ีปรากฏอยู่นีไ้ด ้ แต่
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร” จงึสามารถแจง้เพ่ิมรายวิชาไปยงั
งาน-ทะเบียนกลางไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอเรื่องขอเพ่ิมรายวิชาใหท่ี้ประชมุพิจารณา  แตอ่ย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเพ่ิม
รายวิชา 
ดงักลา่ว    เป็นการเพ่ิมรายวิชาเพ่ือใหม้ีเนือ้หารายวิชาในหลกัสตูรครบถว้นตามเกณฑข์องสภาวิศวกร    จงึขอใหค้ณะ 
ประสานไปยงัสภาวิศวกรวา่ตอ้งการใหเ้พ่ิมรายวิชาในหลกัสตูรดงักลา่วในลกัษณะใด แลว้ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ
ท่ีสภาวิศวกรก าหนด 
      2. การเปิดรายวิชา 240-534 และรายวิชา 240-620  ท่ีประชมุเห็นชอบโดยมีความเห็นวา่ เน่ือง-
จากรายวิชาท่ีขอเพ่ิมเป็นรายวิชาระดบัปริญญาโทและเอก   จงึใหเ้พ่ิมเง่ือนไขส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรนีท่ี้จะเรียน
รายวิชาดงักลา่ววา่  ตอ้งเรียนรายวิชาใดมาก่อนบา้งเพ่ือใหม้ีความรูพื้น้ฐานเพียงพอท่ีจะเรียนวิชานีไ้ด ้  อนึ่ง   ในการ
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขา้งตน้ของนกัศกึษารุน่ตอ่ไป   ขอใหพิ้จารณาก าหนดระดบัคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาท่ีเรียน
มาก่อนเพ่ือประกอบการพิจารณาการใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาดงักลา่วดว้ย 

 

5.1.2  การปรับเปลี่ยนรายวชิา  เปลี่ยนรหสั และปิดรายวิชา  ของคณะเทคโนโลยแีละการจัดการ   
เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี       
 
                           คณะเทคโนโลยีและการจดัการเสนอเรื่อง การปิดรายวิชา ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  และเปลี่ยนรหสัราย-
วิชาของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา     ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                          1.  การขอปิดรายวิชา   จ านวน 11 รายวิชา   ในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ-
จดัการ  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2545 
        1) ปิดรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  

             - รายวิชา 926-371 การจดัการธุรกิจเกษตร (Agribusiness Management) จ านวน  
      3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-372 การตลาดสนิคา้เกษตร (Agricultural Marketing) จ านวน 
      3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-373 เศรษฐศาสตรอ์าหารและการเกษตร (Economics of food and 

Agriculture) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-374 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมชีวภาพ (Bioindustrial Economics) 

จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-375 การจดัการธรุกิจฟารม์ (Farm Business Management) จ านวน  
      3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-471 การตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร (Decision Making in 

Agribusiness) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-472 ตลาดอนาคตสินคา้เกษตร (Agricultural Future Market) 

จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-473 การคา้สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศ (International Agricultural 

Trade) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-474 นโยบายการเกษตร (Agricultural Policy) จ านวน 3(3-0-3)  
       หน่วยกิต 
- รายวิชา 926-475 วิสาหกิจสหกรณ ์(Cooperative Business Enterprise) จ านวน   
      3(3-0-3) หน่วยกิต  

                    2) ปิดรายวิชา   จ านวน 1 รายวิชา   ในหมวดวิชาเฉพาะ   กลุม่วิชาแกน (บงัคบั)  
- รายวิชา 926-403 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) จ านวน  

3(3-0-3) หน่วยกิต 
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                           2. การปรบัเปลี่ยนรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูร
บริหาร-ธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2545 
                                 เดมิ      รายวิชา 926-403  การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management)  

                                 จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                                      เง่ือนไข : นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนไปแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต 
    
                                 เป็น      รายวิชา 926-403  การจดัการกลยทุธแ์ละนโยบายธุรกิจ  

        (Strategic Management and Business Policy)    
        จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

                    รายวิชาบงัคบัเรยีนผ่านก่อน : นกัศกึษาฐานะชัน้ปีท่ี 4 หรือมากกวา่ 100 หน่วยกิต    
            หรืออยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 

       3. การเปลี่ยนรหสัรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา  ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชามนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 

   1)  เดิม  รายวิชา 902-153 หลกัเศรษฐศาสตร ์(Principles of Economics)  จ านวน 3(3-0-3) 
หน่วยกิต   เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น   “929-100”  

   2)  เดิม  รายวิชา 902-156 เศรษฐกิจโลกปัจจบุนั (Current World Economy) จ านวน  
3(3-0-3) หน่วยกิต   เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น   “929-140” 
 

           มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการปิดรายวิชา  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา และเปลี่ยนรหสัรายวิชา   ของคณะ
เทคโนโลยีและการจดัการ  ตามท่ีเสนอ      โดยใหร้บัความเห็นไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ตอ่ไป  ดงันี ้
                1.  การขอปิดรายวิชา 
                                1)  การขอปิดรายวิชาทกุรายวิชา  ใหแ้กใ้นแบบฟอรม์การขอปิดรายวิชา    ขอ้ 3 .  วนัท่ี
มหาวิทยาลยัอนมุตัิหลกัสตูร  เป็นวนัท่ี 21 พฤษภาคม  2545   
                                 2)  แบบฟอรม์การขอปิดรายวิชา 926-372 การตลาดสนิคา้เกษตร  ใหแ้กข้อ้ 3. วนัท่ี สกอ.      
รบัทราบการใหค้วามเห็นชอบ  เป็นวนัท่ี 10 มิถนุายน  2546 
                                 3)  แบบฟอรม์การขอปิดรายวิชา 926-373 เศรษฐศาสตรอ์าหารและการเกษตร  (Economics 
of Food and Agriculture Management) ใหแ้กไ้ขช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  โดยตดัค าว่า  “Management”  ออก 
                                 4)  รายวิชา 926-472 ตลาดอนาคตสนิคา้เกษตร (Agricultural Futures Market)  ใหแ้กไ้ขช่ือ
รายวิชาภาษาองักฤษ  ในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2545  ค าวา่ 
“Futures”  เป็น “Future”  ใหถ้กูตอ้งทกุท่ีท่ีปรากฏ 
                             2.  การปรบัเปลี่ยนรายวิชา   
                                  1)  แบบฟอรม์การขอปรบัเปลี่ยนรายวิชา  ใหแ้กไ้ขดงันี ้
                                       - แกไ้ขรายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน ของรายวิชา 926-403 การจดัการกลยทุธแ์ละนโยบาย-
ธุรกิจ  เป็น “เง่ือนไข  : นกัศกึษาฐานะชัน้ปีท่ี 4 หรือมากกวา่ 100 หน่วยกิต  กรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้  ใหอ้ยู่
ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน” 
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                  5.1.3  การขอยกเลิกการย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา  
  งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง  การขอยกเลิกการยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา  เพ่ือ

คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่     พิจารณาการขอยกเลิกการยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
ภายหลงัการตกออกของนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร ์ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
 

    มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชมุมีมติดงันี ้
    1.  เห็นชอบการขอยกเลิกการยา้ยสาขาวิชาของนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร ์     โดยใหน้ ารายวิชา 
ทัง้หมดท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในทกุภาคการศกึษา มาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยสถานภาพนกัศกึษาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  ทัง้นี ้ใหค้ณะวิทยาศาสตรแ์จง้ขอ้มลูความประพฤติของนกัศกึษาประกอบการพิจารณาดว้ย 
     2.  ใหค้ณะก าหนดหลกัเกณฑก์ารรบันกัศกึษากรณีท่ียา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาของ 
คณะใหช้ดัเจน รวมทัง้ประชาสมัพนัธข์อ้มลูดงักลา่วใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรบัทราบรว่มกนัโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรกึษา 
     3.  ใหง้านทะเบียนกลางจดัท าหนงัสือแจง้ไปยงัคณะเพ่ือใหร้บัทราบระเบียบฯ     หรือแนวปฏิบตัิท่ี 
ชดัเจนเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว  พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษา   แจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา  อาจารยผ์ูส้อน  และนกัศกึษาได  ้
รบัทราบและประชาสมัพนัธใ์หผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง          เพ่ือช่วยป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากการไม่รู ้
ระเบียบฯ หรือแนวปฏิบตัิ รวมทัง้ใหส้  ารวจประเดน็ท่ีอาจมีปัญหาในทางปฏิบตัิเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ปรบัปรุงระเบียบฯ  ตอ่ไป   
 
วาระที ่ 6  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 

    6.1  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษาในประเดน็สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
                         ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง   การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษาในประเดน็สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ้เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเพ่ิมประเดน็การประเมินสิ่งสนบั-
สนนุการเรียนรูใ้นแบบประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา  ตามขอ้ 5. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้อง สมศ. 
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
  ขอ้ 5. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
                 5.1  สื่อการสอนเหมาะสมทนัสมยั 
  5.2  มสีิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท่ี้หลากหลาย  เชน่   อปุกรณต์วัอย่างของจริง   หนงัสือ   ต ารา   คูม่ือ  
เวบ็ไซต ์หรือการไดเ้สวนากบัผูเ้ช่ียวชาญ 
  5.3  จดัหาสิ่งสนบัสนนุไดเ้พียงพอ 
  5.4  แนะน าหนงัสือและแหลง่คน้ควา้เพ่ิมเติม  
 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติดงันี ้
1. ใหป้รบัแบบประเมินในรายการดงันี ้ 
     “ขอ้ 5.  สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู ้
      5.1  ใชส้ื่อการสอนท่ีสง่เสรมิการเรียนรู ้

        5.2   ใชส้ื่อการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา   
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                                 5.3  ใชส้ิ่งสนบัสนนุการเรียนรูอ้ื่น เช่น  อปุกรณต์วัอย่างของจริง  หนงัสือ  ต ารา  คูม่ือ  
เวบ็ไซตห์รือการไดเ้สวนากบัผูเ้ช่ียวชาญ” 

2. ใหค้ณะสุม่ตวัอย่างนกัศกึษาจ านวนหนึ่ง  เพ่ือทดลองตอบแบบประเมินฯ   แลว้เสนอคณะ-
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ และแจง้ไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือประมวลความเห็น
ดงักลา่วเสนอท่ีประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป   
 
 

                  6.2  การประเมนิรายวิชา 

                         ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง การประเมินรายวิชา เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบรา่งแบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎีโดยนกัศกึษา และแบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบตัิโดยนกัศกึษา 
เพ่ือน าไปใชป้ระเมินรายวิชาใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัตอ่ไป    
   
  มตทิีป่ระชุม      ท่ีประชมุยงัไมไ่ดพิ้จารณาเรื่องดงักลา่ว     และประธานขอใหค้ณะน าเรื่องนีไ้ป
พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะและแจง้ความเห็นและขอ้เสนอแนะไปยงัมหาวิทยาลยั     เพ่ือประมวลเสนอท่ี
ประชมุพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 
เลิกประชุมเวลา  17.50 น.   
 

 

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

 
(นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ)์      (นางรตันาภรณ ์ เครืองาม) 
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง             ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร                    กรรมการและเลขานกุาร 
 


