
 
 
               
 
 การรบัทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่21(6/2555) 
                                          โดยมตเิวียนเมือ่วันที ่5 กนัยายน 2555    
 
   
 

     ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 21(6/2555) โดยวาระเวียน
กําหนดทักท้วงวันที่ 5 กันยายน 2555  รับทราบและพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

 เรือ่งเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ  จาํนวน 2  เรือ่ง   
               1. การเปลี่ยนแผนการศกึษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  สําหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป ดังนี้ 
                  1) รายวิชา 330-101 หลักชีววิทยา 1  เดมิ  ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1  เปลีย่นใหมเ่ปน็    
ภาคการศึกษาที่  1 ช้ันปีที่ 2 
                  2) รายวิชา 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  เดมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 เปลี่ยนใหมเ่ป็น  
ภาคการศึกษาที่  1 ช้ันปีที่ 2 
                  3) รายวิชา 895-125 การใช้ภาษาไทย   เดมิ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2   เปลีย่นใหมเ่ปน็    
ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1 
             2. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์   สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
    1) รายวิชา 308-494 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ในหัวขอ้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ (Special Topics in Information and Communication 
Technology I : Modern Information and Communication Technology)  จํานวน  1(1-0-2) หน่วยกิต 
                  2) รายวิชา 308-495 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ในหัวขอ้การ
สร้างสรรค์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในสถานทีท่ํางานและชมุชนด้วยสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
(Special Topics in Information and Communication Technology II : Creation of Information and 
Communication Technology in Workplace and Community with Aesthetics in Daily Life)  จํานวน  
2(1-2-3) หน่วยกิต 
 

    เรื่องเสนอทีป่ระชมุพจิารณา  จํานวน 3 เรื่อง   
              1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ครั้งที่ 21(6/2555)  เมือ่วันที่ 25   
กรกฎาคม 2555 
             2) การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ รายวิชา 145-102  หลักการ-  
ฝึกสุนขั (Principles of Dog Training)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
              3)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศลิปศาสตร์ 

เดมิ   อาจารยธี์ริศรา   ผลเกดิ     เปลีย่นเป็น    อาจารยณ์ัฐพร   แซ่เตีย  
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    ผลการพจิารณา 
              คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมติเวียนเมื่อวันที ่5 กันยายน 2555 พิจารณาแล้ว มมีติดังนี้ 
              1. รับทราบการปรับแผนการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
             2. รับทราบการเปดิรายวิชาหัวขอ้พิเศษของคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีความเห็นให้ตรวจสอบคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
              3. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(5/2555)  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  โดยไม่มขี้อแก้ไข 
             4. เหน็ชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรีของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   โดยให้ตรวจสอบ
คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ใหส้อดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) และแก้ในเค้าโครงรายวิชาให้
ตรงกัน  และมขี้อสังเกตเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน    
             5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร ์
 

    ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 
 
    จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา /กันยายน  2555 
 
 
 
 



 
 
        มตคิณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่21(6/2555) 
 
 เรือ่งเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ  จาํนวน  2  เรือ่ง   
              1. การเปลี่ยนแผนการศกึษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์  
                 - ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มขี้อแก้ไข 
 

             2. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555    
                 - ที่ประชุมรับทราบ   และเพื่อให้เอกสารการเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์   จึง
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  ให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)  
  
 เรือ่งเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา  จาํนวน  3  เรือ่ง   
               1. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที ่20(5/2555)  เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555   
                   - ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข                  
 

               2. การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์    
                   - ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ  โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตดังต่อไปนี้  ไปดําเนินการก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป     
             1) คาํอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)  ขอให้ตรวจสอบว่าจะใช้คําว่า “ความต้องการและผู้เลี้ยง”  
หรือ  “ความต้องการของผู้เลี้ยง”  และแก้ไขในเค้าโครงรายวิชาด้วย   
               2) มขี้อสังเกตเกี่ยวกับข้อ 9.3  อาจารย์ผูส้อน    ซึ่งระบุผูป้ระสานงานรายวิชา  คือ  อ.ดร.สรวัฒน์  
ทองสงวน  ว่าเมื่อพิจารณาจากชื่อรายวิชาและหัวข้อที่สอนกับประวัติผู้สอนแล้ว   มีความเห็นว่า ดร.น.สพ.ศิริวัฒน์  
วาสิกศิริ และ น.สพ.วิชญะ ทองตะโก  น่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักของรายวิชานี้มากกว่า อ.ดร.สรวัฒน์ ทองสงวน 
 

               3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 
                   - ที่ประชุมเหน็ชอบ  และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
                       .................................................................................................................. 
 
 
 
    
 
 
 


