
                 วาระท่ี  2
         

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  5/2552     

วันพุธท่ี  6  พฤษภาคม  2552    เวลา 17.00 น.                
ณ  โรงแรมกระบี่รีสอรท  จ.กระบี่         

      
      
ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต      
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี  
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ   
     อาจารยปรารถนา   หลีกภัย  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกนัคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์   
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     ดร.ธนิยา  เกาศล  (แทน) 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตต ิ
10.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  (แทน)   
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ  
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13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
14.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
17.  รองคณบดีฝายวชิาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
18.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยภทัรศศิร  เหลาจีนวงศ  (แทน) 
19.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน    
20.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
22.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
        อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย 
23.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
       อาจารยสุดฤดี  บํารุง  (รักษาการ) 
24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
25.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ  
       ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  (แทน) 
26.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
27.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
28.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
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ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ  
2.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ดร.วีรวัฒน  อินทรพร   ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา   
3.  ผศ.รัสมี  จิวสุวรรณ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...... คณะศิลปศาสตร   
4.  ดร.สุวลักษณ  วิสุนทร   ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  
      หลักสูตรใหม  พ.ศ...  คณะวทิยาศาสตรและการจัดการอตุสาหกรรม 
      วิทยาเขตสุราษฎรธานี     
       

เร่ิมประชุมเวลา  17.00 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                 ไมมี 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  4/2552  วันท่ี  1  เมษายน 
                 2552         
                 เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป    
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 เสนอที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งตอไป   
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    
                 4.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพฒันา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ....คณะศิลป-
ศาสตร 
                        คณะศิลปศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพือ่การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ....    โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพฒันา   หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 
2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว โดยใหรับขอสังเกตและขอควรแกไขดังตอไปนี้ไปพจิารณา
ดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป        
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            1.  กลุมวิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน   ใหเพิ่มรายวิชา  896-435  บรรณาธิการกิจ   เปน

วิชาเลือกเพิ่ม 
                             2.  วิชาโทกฎหมาย   หลักสูตรกําหนดใหมีเฉพาะรายวิชาบังคับ  ขอใหมีทั้งรายวิชาบังคับและ
วิชาเลือก โดยในสวนของรายวิชาเลือก   ใหมีเลือกหลายรายวิชา  ซ่ึงคณะนิติศาสตรจะจัดทํารายวิชาเลือกให 
จํานวน 2 รายวิชา 
                         3.  รายวิชา 461-210  หลักการตลาด   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไมสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย    
                            4.  รายวิชา 875-493  หัวขอพิเศษทางเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรกับกฎหมาย)  คําอธิบายรายวิชา 
คําวา   “ละเมิดสัญญา”   แกเปน  “ละเมิด   สัญญา” 
                        5.  รายวิชา 896-435  บรรณาธิการกิจ   ปรับเนื้อหาใหกวางขึ้น  โดยเพิม่สื่อมวลชนทุกประเภท ไม
ควรเนนเฉพาะสื่อส่ิงพิมพ 
                           6. รายวิชา 896-436  การเขียนโครงการ   คําอธิบายรายวิชาขอใหเพิ่มองคประกอบของการเขียน
โครงการทั้งหมดรวมทั้งวิธีการศึกษาไวดวย 
                           7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ขอ (5) นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในแตละรายวิชาจะตองเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80  จึงจะมีสิทธิ์สอบ....     มีความเห็นวาเนื่องจากระเบียบฯ กําหนดไวแลว     จึงไมตองระบุ
ขอความดังกลาวไวในหลักสูตร  แตใหระบุใน course syllabus  แทน 
                           8.  คําอธิบายรายวิชาควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ซ่ึงมีบางรายวิชาที่ไมมีคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ   เชน   รายวิชา 322-100    ฯลฯ     หากเปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะอื่นขอใหประสานกับเจาของ
รายวิชา    เพื่อกําหนดคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                          9. ขอใหปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่กําหนดไวในหลักสูตรใหถูกตอง
และเปนรูปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  อนึ่ง  กรณีที่เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะอื่น       หากเปนไป
ได ขอใหประสานกับเจาของรายวิชาเพื่อแกไขคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหลักสูตร
ดําเนินการกําหนดไวในหลักสูตรตอไป 
                    10.  มีขอสังเกตดังนี ้
                            1)  รายวิชา  890-433  ภาษาไทยสําหรับการเลขานุการ     ช่ือรายวชิานาจะใชช่ือ “ภาษาไทย
สําหรับงานเลขานุการ”   และเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา คําวา  “การประชุม”  แกเปน  “การประชุมและการบนัทึก
การประชุม”   และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน  
                            2)  รายวิชา  892-410  ฝกงาน    มีประโยชนตอนกัศึกษามาก     นาจะกําหนดเปนวชิาบังคับ
มากกวาเปนวชิาในกลุมวิชาเลือก      
 

      4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม  พ.ศ...คณะ
วิทยาศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี 
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           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. .... เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                              มติท่ีประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว โดยใหรับขอสังเกตและขอควรแกไขดังตอนี้ ไปพิจารณา
ดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
   1.  มีขอสังเกตเกี่ยวกับกลุมวิชาภาษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน  2 รายวิชา  และรายวิชาภาษาจีน  จํานวน 2 รายวิชา   วาการกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาจีน  2 
รายวิชา นักศึกษาอาจไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่  ดังนั้น  อาจจะกําหนดรายวิชาทางภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว  4 
รายวิชา   แตหากจะคงรายวิชาทางภาษาจีนไว   ก็นาจะมีวิชาเลือกทางภาษาจีน  เพื่อใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมและ
นําไปใชประโยชนได 
                   2.  หนา 12 รายวิชา 933-463  เครื่องเทศและน้ํามันหอมระเหย   เสนอใหยายไปเปนรายวิชาชีพเลือก
ของกลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก   
      3.  หลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชาหัวขอพิเศษฯ ไวจํานวน 4 รายวิชา  คือ  เปนวิชาเลือกของแต
ละกลุมวิชา จํานวน 3 รายวิชา ไดแก   กลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  คือ รายวิชา 933-471 หัวขอพิเศษทาง
เคมีเพื่ออุตสาหกรรมยาง    กลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมไขมันและน้ํามัน  คือ รายวิชา 933-472  หัวขอพิเศษทาง
เคมีเพื่ออุตสาหกรรมไขมันและน้ํามัน  กลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก  คือ รายวิชา 937-
435 หัวขอพิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก     และเปนวิชาบังคับ   1 รายวิชา  คือ937-436  
หัวขอพิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  ที่ประชุมจึงเสนอวาใหยุบรายวิชาหัวขอพิเศษในสวนของวิชาเลือกใหคงไว
เฉพาะรายวิชา 937-436  หัวขอพิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม     ที่เปนวิชาบังคับ     และใหเพิ่มจํานวนหนวยกิตเปน 
1-3 หนวยกิต 
                   4.  หนา 13  รายวิชา 933-373  องคประกอบทางเคมีของอาหารเพื่อสุขภาพ   ช่ือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไมตรงกัน   
       5.  หนา 13 รายวิชา 933-376 วิทยาศาสตรฮาลาล   ขอใหตรวจสอบวามีช่ือเฉพาะหรือไม  หากมีช่ือ
เฉพาะ ขอใหปรับแกใหเปนไปตามชื่อเฉพาะ   และใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา คําวา  “โกรเซอร”   กับคําวา “ 
kosher”และแกไขใหถูกตอง 
       6.  หนา 13  รายวิชา 937-430  ตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม   ควรยายไปอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ 
       7.  หนา 14 ช่ือกลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและความผาสุก  คําวา “ผาสุก”   ให
ความหมายกวางเกินไป   ควรเปลี่ยนชื่อกลุมเปน   “กลุมวิชาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ”     และ
แกไขทุกที่ที่ปรากฏ  ใหถูกตองตรงกันทั้งหลักสูตร    
        8. หนา 14  รายวิชา 937-232 มาตรฐานของผลิตภัณฑความงามและความผาสุก     ปรับชื่อวิชาเปน  
“มาตรฐานของผลิตภัณฑความงามและสุขภาพ”    และปรับชื่อภาษาอังกฤษ/คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให
สอดคลองกัน         
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        9. หนา 14  รายวิชา 937-233  การพัฒนาผลิตภัณฑความงามและความผาสุก   ปรับชื่อวิชาเปน  
“การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ”   และปรับชื่อภาษาอังกฤษ/คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน   
     10.  การใชช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชาการฝกงานวา “Apprenticeship”   อาจไมสอดคลองกับ
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวเพียง  1  หนวยกิต   นาจะใชช่ือภาษาอังกฤษวา  “Practical Training”     
      11.  แผนการศึกษา   เสนอใหปรับแผนการศึกษาใหม     โดยปรับใหเรียนรายวิชาโครงงานในชั้นป
ที่  4  และปรับรายวิชาบังคับใหเรียนกอนรายวิชาโครงงาน  สวนรายวิชาชีพเลือกอาจกําหนดใหเรียนในชั้นปที่  4 
     12.  รายวิชา 921-223 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม   คําอธิบายรายวิชาขอใหตัดเนื้อหาเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตรมหภาค ออก   และเพิ่มเนื้อหา “การแขงขันตลาดสมบูรณ ไมสมบูรณ”   และปรับคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
     13.  รายวิชา 936-102  กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และส่ิงแวดลอม  คําอธิบายรายวิชาขอใหตัด
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค   หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษีเงินได  
ภาษีการคา   ออก    สวนเนื้อหาเกี่ยวกับ   “กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม”     ซ่ึงระบุไว   2    คร้ังนั้น    ใหระบุไว 
เพียงที่เดียว   และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
     14.  ขอใหปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังตอไปนี้  ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด     
                                 - รายวิชาสหกิจศึกษา  1,  รายวิชาสหกิจศึกษา  2   
            - รายวิชาโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  1,   รายวิชาโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  2  
และรายวิชาโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  3 
                              - รายวิชาการฝกงาน 
                  15.  ขอใหปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่กําหนดไวในหลักสูตร  ใหเปน
รูปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  อนึ่ง  กรณีที่เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะอื่น หากเปนไปได ขอให
ประสานกับเจาของรายวิชาเพื่อแกไขคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหลักสูตรดําเนินการ
กําหนดไวในหลักสูตรตอไป 
                  16. ในภาพรวมหลักสูตร  รายวิชามีช่ัวโมงปฏิบัติการคอนขางนอย 
 

                     4.3  การปรับปรุงโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร  
       คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงการการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี  
โดยวิธีพิเศษ  เพื่อรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2553  เปนตนไป    เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังนี้ 
                           1. โครงการ  “ลูกพระราชบิดา”    โดยแยกเปน  2  โครงการ  คือ    “โครงการลูกพระราชบิดา  1”    
และ “โครงการลูกพระราชบิดา  2”      
                          2. โครงการ  “ทุนมงคลสุข”     
                          3. โครงการ  “โควตาวิศวกรรมศาสตร  มอ.”      
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