
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่7(4/2554) 

วันพุธที ่ 4  พฤษภาคม  2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
 ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  อุณหวิวรรธน์  (แทน)  
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
  ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิโชค  อนันตเสร ี
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
  ดร.ณัฐธิดา  สวุรรณโณ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศพ์านิช 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย   โกรทินธาคม 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
     ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย     กรรมการ 
  ดร.นันทิยา  จอ้ยชะรัด 
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18.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
19. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 
20.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
21.  ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
22.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
23.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
24.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1.  ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
3.  รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ผู้ช้ีแจงเรื่อง ทบทวนการเปิดรายวิชาของศูนย์ 
4.  นางดนยา  วราสิทธิชัย   คอมพิวเตอร์ 
5.  อาจารย์กลางใจ  แสงวิจิตร    ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  จันทร์โพธนุกูล ผู้ช้ีแจงเรื่อง การขอปิดหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาพาณิชยนาวี หลักสตูร พ.ศ. 2536  
       คณะวิทยาการจัดการ 
7.  อาจารย์อรญิา  ชาติศิร ิ   ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...  
       คณะวิทยาการจัดการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์  ประชาเสรี   ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ 
       (ทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง) รายวิชาของ 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยแนะนําประธานและกรรมการใหม่ ดังนี้  รองศาสตราจารย์วรัญ  
ตันชัยสวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร รองศาสตราจารย์ปริญญา อรุณวิสุทธ์ิ ผูช่้วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร และดร.วรัญญ ู ศรีเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ไม่ม ี

 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่6(3/2554)  เมือ่วนัที ่ 
 16 มีนาคม 2554 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 3.1 รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2555  
 ที่ประชุมรับทราบ  รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2555 
โดยกองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2554 แล้ว สําหรบัการประชุมครั้งที่ 7(4/2554) ไม่มีคณะใด
เสนอแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งนี้    แต่มีหลักสูตรทีส่ามารถเสนอพิจารณาได้ก่อนแผน  
1 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 3.2 แผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2555  
 ที่ประชุมรับทราบ  แผนการปรับปรุงหลักสตูรสําหรับปีการศึกษา 2555 ซึ่งกองบริการการศึกษาได้
แจ้งทุกคณะ/วิทยาเขตให้จัดทําแผนการปรบัปรุงและแจ้งไปยังกองบริการการศึกษา โดยในสว่นของวิทยาเขต
หาดใหญ่ กองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่กําหนดใช้ในปีการศึกษา 2555 ไว้
ในวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ประจําปี 2554   สําหรับหลักสตูรที่ถึงรอบการ
ปรับปรุงและกาํหนดใช้ในปีการศึกษา 2554  ได้ดําเนนิการเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครบทุกหลักสตูรแล้ว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และขอความร่วมมือคณะดําเนินการ
เสนอหลักสูตรไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ และใหฝ้่าย
วิชาการเพิ่มแผนการจัดทําหลักสูตรใหม่ของคณะต่าง ๆ ไว้ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอให้เพิ่มการประชุม 
เพื่อให้สามารถพิจารณาหลักสูตรได้ทันและเป็นไปด้วยรอบคอบ    
 
 3.3 การขอแกไ้ขรหัสรายวิชาในแผนการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
      ที่ประชุมรบัทราบ  การขอแก้ไขรหัสรายวิชาเลือกเสรี ในแผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 4 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เนื่องจากมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยเริ่มใช้
กับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 53 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
       เดิม  190-xxx วิชาเลือกเสรี  2(x-y-z) 
       แก้เป็น  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  2(x-y-z) 
 
 3.4 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์    
      ที่ประชุมรบัทราบ การเปดิรายวิชาหัวขอ้พิเศษ จํานวน 2 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเฉพาะ
ด้าน (เลือก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ีชีววิทยา โดยเปดิสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา  
2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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       340-412  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 1 ในหัวข้อฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช 
(Special Topics in Science I : Bioactivity of Plant Extracts)  จํานวน  2(2-0-4) หน่วยกิต  
       340-413  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 2 ในหัวข้อการตรวจสอบยาเสพติดเบ้ืองต้น 
(Special Topics in Science II : Introduction to Drug Detection) จํานวน  2(2-0-4) หน่วยกิต   
         
 3.5 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ   
      ที่ประชุมรบัทราบ การเปิดรายวิชา 460-439 หัวข้อพิเศษทางการเงิน (การวิจัยทางการเงิน) (Special 
Topics in Finance: Research in Finance)   จํานวน   3(3-0-6)   หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
วิชาเอกสาขาการเงิน (เลือก)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550    โดยเปิดสอนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
 4.1 ทบทวนการเปิดรายวิชาของศูนย์คอมพิวเตอร ์
 ด้วยที่ประชมุคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาเรือ่งการ
กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมสําหรับรายวิชา 150-101 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจําวัน (Computer 
Applications in Daily Life) และมมีติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่องการเปิดสอนรายวิชา 150-101 การประยุกต์ใช้ 
งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันของศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการจึงเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยพิจารณาในประเด็นดังนี้ 
 1. พิจารณาทบทวนการเปิดรายวิชา 150-101 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 2. พิจารณาคณะที่จะรับผิดชอบเปิดสอนกรณีเห็นชอบให้เปิดรายวิชาดังกล่าว 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนไม่ได้เป็นภารกิจหลักของศูนย์
คอมพิวเตอร์ จึงให้ชะลอการเปิดรายวิชาดังกล่าวของศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้สํารวจการเปดิสอนรายวิชาที่มี
เนื้อหาเกีย่วกับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันไปยังคณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป   
 
 4.2 การปรับเปลี่ยนรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร ์
 คณะเศรษฐศาสตร์เสนอปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน หลกัสูตรเศรษฐศาสตร-
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 1. สําหรับนักศึกษารหัส  53 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  
   

เดิม ใหม ่
875-213  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6)  
             (Microeconomics II) 

876-205  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค   3(3-0-6) 
             (Microeconomics Theory) 

875-214  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6)  
             (Macroeconomics II)  

876-206  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค   3(3-0-6)  
             (Macroeconomics Theory) 
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 2. สําหรับนักศึกษารหัส 54  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

เดมิ ใหม ่
875-111   เศรษฐศาสตร์จลุภาค 1  3(3-0-6)  
     (Microeconomics I)          

876-103  เศรษฐศาสตร์จลุภาคเบื้องต้น   3(3-0-6) 
    (Introductory Microeconomics) 

875-112  เศรษฐศาสตร์มหภาค1   3(3-0-6)  
             (Macroeconomics I)     

876-104  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  3(3-0-6) 
    (Introductory Macroeconomics) 

875-213  เศรษฐศาสตร์จลุภาค 2   3(3-0-6)  
             (Microeconomics II) 

876-205  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค     3(3-0-6) 
    (Microeconomics Theory) 

875-214  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6)  
             (Macroeconomics II)  

876-206  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6)  
    (Macroeconomics Theory) 

 
                   มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชาดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 
 4.3 การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ  
      คณะวิทยาการจัดการเสนอเปิดรายวิชา 460-231 สมัมนาทางการเงิน (Seminar in Finance) 
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกสาขาการเงิน (เลือก) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2554   เป็นต้นไป 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
                   มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการ
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 1.  มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรหัสรายวิชาซึ่งไม่สอดคล้องกับช้ันปีที่สอน  
 2. ขอให้พิจารณาชื่อวิชาหรือปรับวิธีวัดและประเมินผลใหม่     เนื่องจากการวัดและประเมินผล 
ไม่สอดคล้องกบัการใช้ช่ือวิชาสัมมนา อนึ่ง หากเป็นรายวิชาสัมมนา การเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเลบ็ต้องปรับเปลี่ยน
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คือ ให้คิดเป็นจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ หรือคิดเป็น
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีร่วมกับจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ ทั้งนี้ จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะต้องเท่ากับ 3 เท่า ของจํานวน
หน่วยกิต 
   3.  คําอธิบายรายวิชา เขียนในลักษณะวิธีจัดการเรียนการสอน ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ใหม่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  4. ข้อ 8. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกหรือโทการเงิน  เป็นเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน ไม่ใช่เป็นรายวิชา
บังคับก่อน (Prerequisite)  จึงควรแก้ไขเป็น  “เงื่อนไขการลงทะเบียน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกหรือโทการเงิน” 
 
  4.4 การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชยนาวี หลักสตูร พ.ศ. 2536 คณะวิทยาการ
จัดการ  
 คณะวิทยาการจัดการเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาพาณิชยนาวี หลักสูตร พ.ศ.2533   
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                   มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการปิดหลักสูตรดังกล่าว   และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
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  4.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะวิทยาการจัดการ  
      คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรบัญชบัีณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2550  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
                   มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบหลกัสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 1. ตัดรายวิชา 892-314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 และรายวิชา 892-413 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 ในกลุ่มวิชาภาษา วิชาเลือกภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ และทุกที่ที่ปรากฏ รวมทั้งตัดในส่วน
ของ Mapping รายวิชาดังกล่าวด้วย  และให้เพิ่มข้อความเพื่อรองรับรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจที่จะเปิดใหม่
ในอนาคต   
 2. ขอให้ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาในตารางงบประมาณรายจ่าย 
 3. ขอให้ตรวจสอบในประเด็นของการพิมพ์ผิด ดังนี้ 
                      - ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  เช่น  รายวิชา 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   และรายวิชา 
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม   
                      - จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
                      - คําอธิบายรายวิชา ขอให้ตรวจสอบและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เป็นไปแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย เช่น รายวิชา 890-241, 890-243, 890-244, 895-102, 895-111, 895-121, 895-125,895-141, 
895-142, 895-146, 895-156, 895-203 และ 895-347  
 4. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
  4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม ่พ.ศ...  
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  
 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร
นานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 
                   มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 1. ปรัชญาของหลักสูตร  น่าจะเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
                     1) หน้า 5 อาจารย์วรวิกา วัฒนสุนทร  สังกัดคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต  ในทาง
ปฏิบัติจะมีปัญหาหรือไม่ 
                      2) หน้า 25  ระบุจํานวนชั่วโมงภาระการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 6 คน ด้วย 
                      3) หน้า 26 อาจารย์ประจํา ขอให้ตัดรายชื่อในลําดับที่  1, 6, 7, 8 และ 12 ออก เนื่องจากระบุ
เป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว และระบุจํานวนชั่วโมงภาระการสอนของอาจารย์
ประจําคนที่เหลือด้วย 
 3. ให้พิจารณาการกําหนดวัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับการรับนักศึกษา
จากต่างประเทศ 
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 4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ และการ Mapping 
     1) ให้พิจารณาการกําหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 
เช่น  ข้อ 3.3 สามารถ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ น่าจะเป็นด้านความรู้
หรือไม่  และการ Mapping ของบางรายวิชา ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้
                2) หน้า 35  Mapping รายวิชา 142-113 ความคิดและการสื่อสาร และ 142-114 ภาษาไทย
ในชีวิตประจําวัน ระบุความรับผิดชอบหลักด้านทักษะพิสัย โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้คือ มีทักษะการเคลื่อนไหว
เบื้องต้นที่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการ Map ให้ถกูต้อง 
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายวิชา 
   1) ปรับเนื้อหารายวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สัมพันธ์กับช่ือวิชา  เช่น   รายวิชา  142-367 
การบริหารธุรกิจ    รายวิชา 142-369 จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค 
      2) ตรวจสอบการใช้ช่ือภาษาไทยของรายวิชา 142-370 พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 3) หน้า 17 และ 72 ช่ือรายวิชา 142-256  คําว่า “Interaction” ขอให้ตรวจสอบว่าภาษาไทย
จะใช้คําว่า “การติดต่อประสาน” หรือ  “การปฏิสัมพันธ์” 
 4) หน้า 74 รายวิชา 142-354  Eco-Concious Design ขอให้ตรวจสอบว่า ภาษาไทยจะใช้คํา
ว่า “การออกแบบด้วยจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม”  หรือ “การออกแบบที่คาํนึงถึงสิ่งแวดล้อม” 
 5) หน้า 74 รายวิชา 142-357 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน 3 มิติขั้นสูง  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่
สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
 6) หน้า 17 , 23 และ 75 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 142-359 โครงงานดิจิทัลมีเดียและ
แอนนิเมชัน 1 จาก 3(0-6-3)  เป็น  “3(0-9-0)” (กําหนดให้วิชาโครงการ 1 หน่วยกิต ประกอบด้วยจํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ไม่ต้องระบุจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากถือว่าวิชานี้มีลักษณะเปน็การศึกษาด้วย
ตนเองอยู่แล้ว) 
 7) หน้า 18 , 24 และ 75 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 142-451 โครงงานดิจิทัลมีเดียและ
แอนนิเมชัน 2 จาก 6(0-12-6)  เป็น “6(0-18-0)” และแก้ไขคําว่า  รวมเป็น 18 หน่วยกิต  เป็น “รวมเป็น 15 
หน่วยกิต” 
 8) หน้า 19 ,24 และ 80 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรายวิชา 142-461 สหกิจศึกษาด้านดิจิทัลมีเดีย  
จาก 6(0-12-6)  เป็น  “6(0-0-18)”  (กําหนดให้การฝกึปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 3-6 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ และไม่ต้องระบุจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ เนื่องจากถือว่าวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วย
ตนเองอยู่แล้ว) 
 9) หลายรายวิชาเขียนคําอธิบายรายวิชาค่อนข้างสั้น ไม่สอดคล้องกับจํานวน 3 หน่วยกิต เช่น  
   142-144 การถ่ายภาพและจิตรกรรมดิจิทัล 
   142-241 วิทยาศาสตร์สําหรับงานออกแบบ 
   142-354 การออกแบบด้วยจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม 
   142-362 วาดเส้นสําหรับแอนิเมชัน 
   142-369  จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค 
   142-378 การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ฯลฯ 
 6. ประเด็นการแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร 
 1) ปกหลักสูตร คําว่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 แก้ไขเป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ....”   และคําว่า 
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ แก้ไขเป็น  “โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ” 
 2) หน้า 3 คําว่า (สาขา/สาขาวิชา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย)”  ขอให้ตัดออก เนื่องจากระบุไว้แล้วใน
บรรทัดแรก และแก้ไขคําว่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 แก้ไขเป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ....”    






