
 
            
 

 
 การรับทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่ 30(7/2556) 
                               โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วง เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2556    
   
 

     ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 30(7/2556)  โดยวาระเวียน 
กําหนดทักท้วงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556  รับทราบและพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้     
 

               1. เรื่องเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
                   1.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 2 รายวิชา  ในภาคการศึกษา
ที่ 2   
ปีการศึกษา 2556    

                1) รายวิชา 460-449 หัวข้อพิเศษทางการตลาด: การตลาดในพหุวัฒนธรรม (Special Topics   
in Marketing: Multi-Cultural Marketing)   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   

                2) รายวิชา 460-486 หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: เทคนิคในการบริหาร 
จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Special Topics in Logistics and Supply Chain Management: Green Logistics  
and Supply Chain Strategies)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)   
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2553 
 

                   1.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ์จํานวน 3 รายวิชา  ในภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2556    
                       1) รายวิชา 324-479 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์: พลังงานทางเลือกจากชีวมวล (Special  
Topics in Applied Chemistry: Biomass and Bioenergy) จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต  เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
                        2) รายวิชา 342-461 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 1: วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับการประยุกต์ใช้  
ในด้านเวชภัณฑ์เครื่องสําอางและชีวการแพทย์ (Special Topics in Polymer I: Polymer Science Biomedical  
and Cosmetic Applications) จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือก) สําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 และนักศึกษาทั่วไป 
                        3) รายวิชา 348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1: เทคโนโลยีการหมัก (Special 
Topics in Biotechnology: Fermentation Technology)  จํานวน 1(1-0-2) หน่วยกิต  เป็นรายวิชาบังคับ  
ในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับนักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554                     
 

                  1.3 การเพิ่มรายวิชาในแผนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน 3 รายวิชา  ในแผน 
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เนื่องจากในแผนการศึกษาระบุจํานวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนจํานวน 20 
หน่วยกิต   แต่จํานวนรายวิชาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษามเีพียง  14 หนว่ยกิต    จึงขอเพิ่มรายวิชาเพื่อให้ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด ดังนี้ 
  550-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      1(0-0-3) 
  xxx-xxx วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     2(x-y-z) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี        3(x-y-z) 
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               2. เรื่องเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 
     2.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
                          จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภิรดา   ธาดาเดช   เปลี่ยนเป็น  อาจารย์อภิรักษ์  โพธิทพัพะ 
 

    2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  คณะวิทยาศาสตร์  
                        จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภิรดา   ธาดาเดช   เปลี่ยนเป็น  นายคมวิทย์  สุรชาติ 
 

                  2.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ 
          1) เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  แซ่ลี ้ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  วงศ์หิรัญเดชา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิว  ไอยรากาญจนกุล  3. อาจารย์เชาวนี  ศรีวิศาล 

 

       2) เปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  แซ่ลี้                             คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีกานต์  สุเมธสทิธิกุล                             คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  วงศ์หิรัญเดชา  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิว  ไอยรากาญจนกุล  4. อาจารย์เชาวนี  ศรีวิศาล  
5. อาจารย์นิธิ  ทะนนท ์                            คงเดิม 

 

  2.4 การขอปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเลือกหน่วยงาน/โครงการแข่งขันที่ใช้ในการ
คัดเลือกและการอุดหนนุการศึกษา ภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอรป์ระเภทที่ 1 และโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ 
ประเภทที่ 2  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป ดังนี้ 
                       1) ข้อ 3. เกณฑ์การเลือกหนว่ยงาน/โครงการ  โดยปรับข้อ 3.4 และเพิม่เกณฑ์ข้อ 3.4.7   
                          2) ขอ้ 8. การอุดหนุนการศึกษาพิเศษ   โดยเพิ่ม ขอ้ 8.7  
 

                 2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่ 28(5/2556) เม่ือวันที่  
10 กรกฎาคม 2556                  
 

                 ผลการพิจารณา 
                 คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที่  30(7/2556)   โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วงเมื่อวันที่   
24 กันยายน 2556  รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว   มีมติดังนี้ 
 

                1. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวทิยาการจัดการ      
                      ที่ประชุมรับทราบ    
 

                2. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวทิยาศาสตร ์  
                      ที่ประชุมรับทราบ    
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                  3. การเพิ่มรายวิชาในแผนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ      
                        ที่ประชุมรบัทราบ    
 

     4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
                        ที่ประชุมเห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
 

     5. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์  
                        ที่ประชุมเห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
 

                   6. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ 
                        ที่ประชุมเห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
 

  7. การขอปรบัปรุงแก้ไขเปลีย่นแปลงเกณฑ์การเลือกหนว่ยงาน/โครงการแข่งขันที่ใชใ้นการคดัเลอืก 
และการอุดหนนุการศึกษา ภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที ่1   และโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์  
ประเภทที่ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์   
                       ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เสนอมหาวิทยาลัยอนมุัติต่อไป 
 

                 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่ 28(5/2556) เม่ือวันที่  
10 กรกฎาคม 2556                  
           ที่ประชุมเห็นชอบ   โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา /พฤศจิกายน  2556 
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