
                        วาระท่ี  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   

คร้ังท่ี  2/2551  
วันจันทรท่ี  25  กุมภาพันธ  2551    เวลา 13.30 น.       

ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี   
     

    
ผูมาประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต  
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง     กรรมการ 
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั   
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร      กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน  
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ   วิสุทธิ์เมธางกูร    
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตติ   
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี   ผดุงสมบัติ 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
      นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
10.  รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสมชาย  สุนทรโลหะนะกูล  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล   มาลยารม   (รักษาการ) 
12.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย  (รักษาการ)    กรรมการ 
       อาจารยอรพรรณ   สกุลแกว  (แทน)  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย    ภิสัชเพ็ญ   
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี       กรรมการ 
        อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ) 
15.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส   พิมพา   
16.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ   
17.   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม      
        วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
        ผูชวยศาสตราจารยนัยนา  ศรีชัย       
18.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
        อาจารยชัยนันท  ไชยเสน  (แทน)  
19.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
        นางสาวสินีนาฏ   บุญชวย    
20.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ      
  

ผูมาประชุมไมได 
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
2.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
3.   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรยีนรู   กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร                              กรรมการ 
6.  ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
7.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสรุาษฎรธานี        กรรมการ  
8.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ  
9.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม                       
1.  ผศ.ดร.นราธิป  จั่นสกุล       ผูช้ีแจงเรื่อง    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสถิติ     
2.  รศ.ชอฟา  นิลรัตน        สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาฟสิกส   สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา   
3.  ผศ.สัมฤทธ์ิ  อัศดรวิเศษ       สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาเทคโนโลยี- 
4.  ผศ.ดร. สุรจิตร  ทีฆสกุล       สารสนเทศและการสื่อสาร  และสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.  ผศ.อดุลย  เที่ยงจรรยา        (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...  คณะวิทยาศาสตร   
6.  ดร.นิษฐิดา  เอลซ    
7.  อาจารยเถกงิ  วงศศิริโชติ  
8.  อาจารยจารทุรรศน  พัฒนพันธชัย  
9.  อาจารยสุทธิรา  พลันสังเกต     
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10.  อาจารยสิริพรรณ  แซติม่ ผูช้ีแจงเรื่อง   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ  
      สารสนเทศและคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...   

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  เขตการศึกษาตรัง 
11.  อาจารยณฐมน  มกรพันธุ ผูช้ีแจงเรื่อง   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชา  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ... และสาขาวชิา  
 การบัญชี (ตอเนื่อง)  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ เขตการศึกษาตรงั  

12.  อาจารยวริิณีย  วัฒนะ   ผูช้ีแจงเรื่อง   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ 
13.  อาจารยจไุรรัตน  พุทธรักษา     การทองเที่ยว  สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาการตลาด    
14.  อาจารยวรางคณา  ตันฑสันติสกุล  สาขาวิชาการประกันภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  คณะพาณิชยศาสตร 
15.  อาจารยทพิวรรณ  จนัทมณีโชติ            และการจดัการ  เขตการศึกษาตรัง     
        
เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น.   
                  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามวาระการประชุมดงันี้ 
  

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
    1.  การเสนอหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ 2551           
         ประธานขอความรวมมอืใหคณะที่อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ใหเสนอหลักสูตรที่
คณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ   ใหความเหน็ชอบแลว     เสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมวนัที ่
29  กุมภาพันธ  2551  ณ  วิทยาเขตหาดใหญ   
                      ที่ประชุมรับทราบ  
 

    2.  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ   คร้ังที่  3/2551 
         ประธานแจงใหที่ประชมุทราบวา     การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังที่  
3/2551  ในวันที่  5  มีนาคม  2551 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ และผูชวยอธิการบดีฝาย
ทรัพยากรการเรียนรู จะเดินทางไปที่เขตการศึกษาตรัง  และในวันดังกลาวรองอธิการบดีฝายวิชาการ  จะทําหนาที่
ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  ณ เขตการศึกษาตรัง   โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระการประชุม
ที่คางจากการประชุมครั้งที่  2/2551  วันที่ 25  กุมภาพนัธ  2551   และเรือ่งเรงดวน 
                       ที่ประชุมรับทราบ  
 

                  3.  การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
                       ประธานแจงวา จากการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง  ประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับฝายวิชาการ  คือ  การพัฒนานักศึกษาใหเกงภาษาอังกฤษ  โดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษามีระดับความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตลดลงจากป 2550 จากเดิม 6.83  เปน 6.80  และคณะกรรมการ- 
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การบริหารความเสี่ยง         ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนเจาภาพหลกัในการบริหารความเสี่ยงเรือ่ง 
ดังกลาว  โดยจะมีกจิกรรมสวนหนึ่งที่เกีย่วของกับรองอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการและวิเทศสัมพนัธ คือ กิจกรรม 
English Camp   อนึ่ง  มหาวิทยาลัยจะนําเรื่องการพฒันาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษเขาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   คร้ังที่  3/2551  วันที่  5  มีนาคม  2551  
                      ที่ประชุมรับทราบ  
 
                4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แลกเปลี่ยนเรยีนรู : การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตร (Extracurriculum)” 
           ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู : การจดั 
การเรียนการสอนรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)”  ระหวางวันที่  3 - 4  มีนาคม  2551   ณ  โรงแรม 
ลี การเดนส พลาซา   มีผูเขารวมประชุมประมาณ 250 คน  โดยเชิญ Dr. Irene Poh-Ai Cheong  จาก  Universiti 
Brunei Darussalam  ประเทศบรูไน เปนวิทยากรเพือ่แลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทําโครงการ  และผูชวย
ศาสตราจารยจฑุามณี  ตระกูลมุทุตา  คณะวิทยาการจดัการ  ซ่ึงมีประสบการณการจัดกิจกรรมรวมกับนกัศึกษาที่
เปนการบูรณาการระหวางวชิาการและกจิกรรมนักศึกษา    โดยในการประชุมฯ   มีการจัดกจิกรรมกลุมแลกเปลีย่น
เรียนรู  จึงขอความรวมมือผูบริหารของคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษาดาํเนินการใหผูเกี่ยวของเขารวมประชุมขางตน  
เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  ตอไป    
                       ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี  2   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
                  2.1  การเปดรายวชิาของคณะการบริการและการทองเที่ยว          

                         คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต เสนอขอเปดรายวิชาเลือกเสรี  จํานวน  2  รายวิชา   
ตั้งแตภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา   ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้      
        1. รายวิชา  817-308  การจัดการกลยุทธ  (Strategic Management) จาํนวน  3(3-0-6)  หนวยกิต 
      2. รายวิชา  817-309  ธุรกิจนานาชาติ  (International Business) จํานวน  3(3-0-6)  หนวยกิต   
                       

             มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปดรายวิชาดงักลาว  โดยรับความเห็นดังตอไปนี ้ไปพิจารณาดาํเนินการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
             รายวิชา 817-308 การจัดการกลยุทธ    
                          1. ขอ 9.2  วิธีการวัดและประเมินผล     ในสวนของหวัขอเกณฑการประเมินผล   ใหระบุวาเปน 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม  และใหตัดตารางออก 
                          2. อาจารยผูสอนมี 1 คน  หากมีการสอนหลายคน จะชวยในการสรางทีมอาจารยผูสอน  มีการแลก- 
เปลี่ยนเรียนรู และสามารถสอนแทนกันได 
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                          รายวิชา 817-309 ธุรกิจนานาชาติ   
                          1.  คําอธิบายรายวชิา  คําวา   “โลกกาภิวตัน”   แกเปน  “โลกาภิวัตน” 

             2.  ขอ 9.2  วิธีการวัดและประเมนิผล  ในสวนของหัวขอเกณฑการประเมินผล ใหระบวุา  เปนการ 
ประเมินผลแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม  และใหตัดตารางออก 
                           3. อาจารยผูสอนมี 1 คน  หากมีการสอนหลายคน จะชวยในการสรางทีมอาจารยผูสอน  มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู และสามารถสอนแทนกันได 
   

 2.2  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร  
       คณะวิทยาศาสตรเสนอปรับปรุงหลักสูตรจํานวน   8   หลักสูตร    โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต 
ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดงันี้   
        1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ........ 
        2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... 
        3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
        4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
        5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคม-ีชีววทิยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
        6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
                               โดยหลักสตูรลําดับที่ 1-6  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2546 
        7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ....  โดยปรับปรุงมาจากหลกัสูตรใหม พ.ศ.2548  
        8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ....โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม  พ.ศ.2546   
 

        มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว     โดยมีความเหน็และใหแกไขเอกสาร
หลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี ้
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  ทุกสาขาวิชา  มีขอสังเกตดังนี้   
        1. พิจารณาปรับการเขียนวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่ขึ้นตนวัตถุประสงคทุกขอ ดวยคําวา “เพื่อ
ผลิตบัณฑิต……” 
        2. ขอใหคณะพจิารณาการใชรหัสรายวชิาในกรณีการปรับรายวิชา  4  หนวยกิต  เปน 3 หนวยกติ    
และใชรหัสรายวิชาเดียวกนั เนื่องจากอาจมปีญหาในการลงทะเบียนเรียน 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร       
        มีความเหน็เกี่ยวกบัการปรับรายวิชาทางดานคณิตศาสตร จากเดิม 4 หนวยกิต เปน 3 หนวยกติ แต
ใชรหัสรายวิชาเดียวกันวา อาจมีปญหาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศกึษากอนปการศึกษา 
2551 ที่มีผลการเรียนไดระดบัขั้น E    จึงขอใหแจงคณะตาง ๆ   ที่กําหนดรายวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรไดรับทราบ  
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อยางไรก็ตาม ที่ประชุมไดเสนอแนวทางแกปญหาในเบือ้งตน โดยการจัดกลุมผูเรียน เชน กลุมที่ 1 สําหรับนักศกึษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4 หนวยกิต  กลุมที่ 2 สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  3 หนวยกิต 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 
        อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5  อาจารยเพ็ญณี  วงัเมธีกุล อยูระหวางลาศึกษาตอ ขอใหเปลีย่น
อาจารยทานอืน่แทน     
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
        อาจารยประจําหลักสูตรซ้ํากับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ตอเนื่อง)  จํานวน  4 คน  
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  
        1. อาจารยประจําหลักสตูร ซํ้ากับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จํานวน 4 คน 
        2. รายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  ซ่ึงกําหนดใหเรียน
รายวิชาคณติศาสตรหลักมูลและรายวิชาหลักสถิติ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหเปลี่ยนรายวิชาคณติศาสตรหลักมูล 
เปน รายวิชา 340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม (Science, Technology, and Society) จํานวน  3(3-0-6) 
หนวยกิต เนื่องจากเปนรายวชิาบูรณาการทีบ่ังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  สวนรายวิชาหลักสถิติ  อาจกําหนด
เปนรายวิชา 347-100 สถิติในชีวิตประจําวนั จํานวน  3(3-0-6) หนวยกติ  แทน     
    

 2.3  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะพาณชิยศาสตรและการจัดการ เขตการศึกษาตรงั         
        คณะพาณชิยศาสตรและการจัดการ เขตการศึกษาตรงั เสนอปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 8 หลักสตูร 
โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้   
        1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  สาขาวิชาการบัญชี    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ........  
        2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... 
        3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...  
        4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี(ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
                              โดยหลักสูตรลําดับที่ 1-4  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2546  
        5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการการทองเที่ยว หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. .... 
        6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการพาณชิยอิเล็กทรอนกิส   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
        7.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
             โดยหลักสูตรลําดับที่ 5-7  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  
        8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกันภยั  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยปรบัปรุง
มาจากหลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2548        
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        มติท่ีประชุม  เหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว โดยมีความเห็นและใหแกไขเอกสาร
หลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี ้
        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญช ี
        ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหยุบทั้ง  2  หลักสูตรเปนหลักสูตรเดียว  คือ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...  ประกอบดวย  2  สาขาวิชา  ไดแก  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี  เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีช่ือปริญญาเดียวกันและใชวิชาแกนเรยีนรวมกัน   
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  
        1)  หนา 3  ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 อาจารยปาทิตตา สุขสมบูรณ   ตัดออก    เนื่องจาก
ลาศึกษาตอ  และระบุช่ือ อาจารยบานเย็น แซหลี แทน  
        2)  หนา 18  โครงสรางหลักสูตร (หลักสูตร แผน 2)  ใหเพิ่มหมายเหตุ  เกีย่วกับหมวดรายวิชาศกึษา
ทั่วไป ดังนี้  
                   “หมายเหตุ     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        นับหนวยกิตที่เรียนเพิ่มรวมกับวิชาที่ไดศึกษามาแลว
ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนปุริญญา รวมกันตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต” 
        3)  หนาที่  28  รายวิชา 942-231  กฎหมายธุรกิจ 1  ในสวนของคําอธิบายรายวิชา  บรรทัดที่ 2  
“การตีความหมายและการอุดชองวางแหงกฎหมาย” แกไขเปน “การตีความและการอุดชองวางกฎหมาย”   
        4)  หนา 47  ระบุหมายเหตุ ไวทีภ่าคผนวก  2-2  ดังนี้    
                “หมายเหตุ :     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       นับหนวยกิตที่เรียนเพิ่มรวมกับวิชาที่ไดศึกษามาแลว
ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนปุริญญา รวมกันตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต”  
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
        -  หนา 4 ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 1   อาจารยปยนุช  รัตนานุกูล     และลําดับที่  4.   
อาจารยสัคคยศ   สังขพันธ ตัดออก เนื่องจากไมตรงตามสาขาและระบุช่ือ อาจารยสมศักดิ์ บุตรเติบ และอาจารย 
สุธารส   สวัสดิรักษา แทน  
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
        1) หนา 5 ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 นางสาวปยะนุช ปรีชานนท ตัดออก เนื่องจากกาํลัง
ศึกษาตอ และระบุช่ือ อาจารยดลินา อมรเหมานนท แทน 
        2) หนา 25 รายวิชา 942-231 กฎหมายธุรกิจ 1  คําอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 2 “การตีความหมายและ
การอุดชองวางแหงกฎหมาย” แกเปน “การตีความและการอุดชองวางกฎหมาย” 
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภยั  
        1) หนา 3 ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 อาจารยพงษพิช เพชรสกุลวงศ  ตัดออก เนื่องจาก
ลาศึกษาตอ และระบุช่ือ อาจารยชัยยา นอยนารถ แทน  
        2) หนา 22 รายวิชา 942-231 กฎหมายธุรกิจ 1  คําอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 2 “การตีความหมายและ
การอุดชองวางแหงกฎหมาย” แกเปน “การตีความและการอุดชองวางกฎหมาย” 
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 2.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง  หลักสูตรปรับปรุง   
พ. ศ...  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี   
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร 
โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้    
        1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........ 
        2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... 
        3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
                              โดยหลักสูตรลําดับ  1-3  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  
        4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง   หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. ....   โดย
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2547  
 

        มติท่ีประชุม   เหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว  โดยมีความเห็นและใหแกไขเอกสาร
หลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี ้
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  และ 
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        1.   อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  และสาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร บางทานซ้ํากนั  และซ้ํากับหลักสูตรอื่นดวย   คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส-
การเดินทางทองเที่ยว  หลักสูตรใหม   ดังนั้น  จึงใหพจิารณาปรับชื่ออาจารยประจําหลักสูตร  ทั้ง  3 หลักสูตร  มิให
ซํ้ากัน     
        2.  คําอธิบายรายวิชา  926-213  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร  คําวา  “นิติกรรมสัญญาในการซื้อ
ขาย”  ใหพิมพตอเนื่องกัน  และคําวา  “กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายการคา”  ใหตรวจสอบคําวา  “กฎหมาย
การคา”  วาหมายถึง  “เครื่องหมายการคา”  หรือไม   และแกไขใหถูกตอง    
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมยาง  
        -  ยายรายวิชา  937-101  หลักคณิตศาสตร  3(3-0-6)  หนวยกิต จากหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไปไวในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน (วิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)  มผีล
ทําใหโครงสรางหลักสูตรเปลี่ยนเปน  ดังนี ้
             ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   เดิม  35  หนวยกิต  เหลือ  32  หนวยกิต 
                 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   เดิม   9   หนวยกิต  เหลือ    6  หนวยกิต 
            ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    เดิม  99  หนวยกิต  เพิ่มเปน  102  หนวยกติ  
               (1)  กลุมวิชาแกน    เดิม  60  หนวยกิต  เพิ่มเปน    63  หนวยกติ 
                         วิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         เดิม  22  หนวยกิต  เพิ่มเปน  25  หนวยกิต 
  






