
 
 
                     
 

 การรับทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครัง้ที่ 31(8/2556) 
                               โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วง เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556    
   
 

     ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 31(8/2556) โดยวาระเวียน
กําหนดทักท้วงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  รับทราบและพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้     
 

              1. เรื่องเสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 
                 1.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์  จํานวน 2 รายวิชา  ในภาคการศึกษาที ่2  
ปีการศึกษา 2556   

                1) รายวิชา 875-459 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์พัฒนา: เศรษฐกิจภาคใต้ (Special Topics  
in Development Economic: Southern Thai Economy)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

               2) รายวิชา 875-493  หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์: เศรษฐศาสตร์เมือง (Special Topics in  
Economics: Urban Economic) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   
 

                1.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2556  
                         - รายวิชา 460-457 หัวข้อพิเศษทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Special Topics in Human Resource Management:  Human Resource  
Management Trends in ASEAN Economic Community) จํานวน    3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550   
 

                 1.3 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน 1 รายวิชา   ในภาคการศึกษาที่ 2     
ปีการศึกษา 2556     
                           - รายวิชา 344-496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1:  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เบื้องต้น (Special Topics in Computer Science I:  Introduction to Microcontroller)   
  

              2. เรื่องเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 
                   2.1 การเปิดรายวิชาของคณะศลิปศาสตร์  จํานวน 2 รายวิชา   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป    
         1) รายวิชา 895-206 จติวิทยาการทํางาน (Psychology of Working) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
         2) รายวิชา 895-236 วรรณกรรมอาเซียน (ASEAN Literature) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
 

                   2.2 การปรบัปรุงรายวิชาของคณะศลิปศาสตร ์จํานวน 1 รายวิชา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา- 
ตรีทุกหลักสูตร  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  ได้แก่ 
                         - รายวิชา 896-106 อารยธรรมจีน 2 (Chinese Civilization II)   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
เป็น รายวิชา 895-138 จีนในโลกสมัยใหม ่(China in the Modern World) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
 

                    2.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจําหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศลิปศาสตร ์
          จากเดิม     นางศรีวิกาญจน์   กุลยานนท์       เปลี่ยนเป็น     Miss Suaishuai  Zhang     
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                ผลการพิจารณา 
                คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่  31(8/2556)   โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วงเมื่อวันที่  8 
พฤศจิกายน 2556  รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว  มีมติดังนี ้
 

               1. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์    
                      ที่ประชุมรับทราบ   และเพือ่ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารการเปิดรายวิชาข้างต้น ขอให้ดําเนินการ 
ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชา เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  และปรับเค้าโครงรายวิชาซึ่งกําหนด จํานวน  
16 สัปดาห์  เป็น 15 สัปดาห์  
 

               2. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ   
                    ที่ประชุมรับทราบ   และเพื่อความถูกต้อง  สมบูรณข์องเอกสารการเปิดรายวิชา   ให้ปรับการเขียน
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 

               3. การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวทิยาศาสตร์   
                     ที่ประชมุรับทราบ  และเพือ่ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารการเปิดรายวิชา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
                    1) ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชา  เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
                      2) ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) โดยขึน้ต้นคําแรกด้วยอักษรตัวใหญ ่ นอกนัน้  
ใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ  และจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครือ่งหมายมหพัภาค(.)   เนื่องจากไมใ่ช่ประโยค  
                   3) เค้าโครงรายวิชา ใหร้ะบุจํานวนชั่วโมงศกึษาด้วยตนเอง และจํานวนรวมของชั่วโมงบรรยายชั่วโมง-  
ปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองด้วย  
 

                4. การเปิดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์          
                    1) รายวิชา 895-206 จิตวิทยาการทํางาน    
                       ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป   
 

                    2) รายวิชา 895-236 วรรณกรรมอาเซียน 
                       ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
และแก้ไขจํานวนชั่วโมงสอนของสัปดาห์ที ่5 – 12  ให้ถูกต้องทั้งจํานวนชั่วโมงทฤษฎแีละศึกษาด้วยตนเอง   ก่อนเสนอ 
สภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป   
 

                5. การปรับปรงุรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  โดยปรับปรุงรายวิชา 896-106 อารยธรรมจีน 2  เปน็  
รายวิชา 895-138 จีนในโลกสมัยใหม่   
                   ที่ประชุมเห็นชอบ  แต่อย่างไรก็ตาม  มีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาจัดทําเป็นการเปิดรายวิชา     
เนื่องจากมีการปรับปรุงหลายประการ และให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
 

     6. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศลิปศาสตร ์
                       ที่ประชุมเหน็ชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา /พฤศจิกายน  2556 
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