
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่ 33(1/2557) 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 
ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
    อาจารย์สุขสวัสด์ิ  ศิรจิารุกุล 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สวุรรณรัฐ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
     อาจารย์ทนัตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ช่ืนชูผล   
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
     อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ  
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู  ศรีเดช 
14. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะเทคนิคการแพทย์       กรรมการ 
      ดร.จิดาภา  เซคเคย์ 
15. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     นายสัตวแพทย์วิชญะ ทองตะโก (แทน) 
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16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                    กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ             กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรสัศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต 
21. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย         กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
9. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
10. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนีินาฏ  บุญช่วย 
11. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ดร.สุธินี  ฤกษ์ขํา      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปลี่ยนเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน 
2.  อาจารย์เยาวเรศ เลขะกุล พรหมอินทร ์ ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรของ 
                                                    คณะวิทยาการจัดการ      
3. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศริิวรางกูร  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
              ไม่มี              
  
วาระที ่2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวาระเวียน 
             2.1 การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยวาระเวียน   ครั้งที่ 
29(6/2556)  เมื่อวันที่  8  สงิหาคม  2556  ครั้งที ่ 30(7/2556)  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ครั้งที่ 31(8/2556) 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 32(9/2556) เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม   2556   
         ที่ประชุมรับทราบ  โดยให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ิมความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมครั้งที่ 
32(9/2556)  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เก่ียวกับผลการพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัช- 
อุตสาหการ  และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  ดังน้ี  เดิม  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เสนอ
สภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป  แก้เป็น  ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะไปดําเนินการก่อน
เสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาต่อไป 
          
วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1 การปรับแผนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ     
      ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  2  หลักสูตร   สําหรับ
นักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี  
                 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554  โดยปรับแผนการศึกษา  ดังน้ี 
                     แผนการศึกษาปกติ  
   1) รายวิชา 460-400 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  เดิมเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  ย้ายไปเรียน   
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
     2) รายวิชา 460-403 จริยธรรมทางธุรกิจ  เดิมเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ย้ายไปเรียน ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 
   3) วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี  เดิมเรียน ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 6 หน่วยกิต เพ่ิมเป็น
เรียน จํานวน 9 หน่วยกิต 
   4) วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี  เดิมเรียน ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  จํานวน 6 หน่วยกิต  ลดเหลือ
จํานวน 3 หน่วยกิต 
       แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
       1) รายวิขา 475-302 การบริหารผลตอบแทน    เดิมเรียน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  ย้ายไป
เรียน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
       2) รายวิชา 475-306 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เดิมเรียน ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  ย้ายไปเรียน   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
       3) รายวิชา 460-400 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  เดิมเรียน ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ย้ายไปเรียน  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
       4) วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสร ี เดิมเรียน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  จํานวน 9 หน่วยกิต  ลดเหลือ 
จํานวน 6 หน่วยกิต 
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       5) วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี  เดิมเรียน  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 6 หน่วยกิต  เพ่ิมเป็น
จํานวน  9  หน่วยกิต 
                  2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554   โดยปรับแผนการศึกษา  ดังน้ี 
                       แผนการศกึษาปกติ 
        1) รายวิชา 472-    วิชาชีพเลือก  เดิมเรยีน  ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2   ย้ายไปเรียน  ปีที่ 2    
ภาคการศึกษาที่ 2 
        2) รายวิชา 472-210 จิตวิทยาการบรหิาร เดิมเรียน ปีที ่2 ภาคการศกึษาที่ 2  ย้ายไปเรียน ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
        3) รายวิชา 472-214 การวิจัยธุรกิจ   เดิมเรียน ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2   ย้ายไปเรียน ปีที่ 2      
ภาคการศึกษาที่ 1 
        4) รายวิชา 472-215 การเงินธุรกิจ   เดิมเรียน ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  ย้ายไปเรียนปีที่ 2        
ภาคการศึกษาที่ 2 
        5) รายวิชา472-383 การจัดการเปรียบเทียบ  เดิมเรียน  ปีที ่3  ภาคการศกึษาที่ 1  ย้ายไปเรียนปี
ที่ 4 ภาคการศกึษาที ่2 
        6) รายวิชา 472-314 การภาษีอากร เดิมเรียน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2  ย้ายไปเรียน ปีที ่3    
ภาคการศึกษาที่ 1 
        7) รายวิชา 472-402 การพัฒนาบุคลิกภาพ  เดิมเรียน ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ย้ายไปเรียนปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 
        8) รายวิชา472-430 การจัดการการเปลีย่นแปลง  เดิมเรียน ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ย้ายไปเรียน 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 

             แผนการศกึษาหลักสูตรปรญิญาสองสถาบัน (2+2)   
             1) รายวิชา 472-   วิชาชีพเลือก  เดิมเรียน ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ย้ายไปเรยีน ปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 2 
             2) รายวิชา 472-210 จิตวิทยาการบริหาร  เดิมเรยีน ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 ย้ายไปเรยีน ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 2 
             3) รายวิชา 472-214 การวิจยัธุรกิจ  เดิมเรียน ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที ่2   ย้ายไปเรียน ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 1 
             4) รายวิชา 472-215 การเงินธุรกิจ   เดิมเรยีน ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที ่1   ย้ายไปเรียน ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 2 
             แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
             1) รายวิชา 472-   วิชาชีพเลือก    เดิมเรียน ปีที ่1 ภาคการศกึษาที่ 2  ย้ายไปเรียน ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 2 
             2) รายวิชา 472-215 การเงินธุรกิจ  เดิมเรยีน ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ย้ายไปเรียน ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 2 
             3) รายวิชา 472-210 จิตวิทยาการบริหาร เดิมเรียน ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  ย้ายไปเรยีน ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 2 
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              4) รายวิชา 472-214 การวิจัยธุรกิจ  เดิมเรียน ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  ย้ายไปเรียน ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 1 
               5) รายวิชา 472-314 การภาษีอากร เดิมเรียน  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ย้ายไปเรียน ปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 
              6) รายวิชา 472-430 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  เดิมเรียน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ย้ายไปเรียน 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

     3.2  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ    
                    ที่ประชุมรับทราบ    การเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554   ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี 
   1.  รายวิชา 472-210  จิตวิทยาการบริหาร  (Managerial Psychology)  จํานวน  3(3-0-6) หน่วยกิต  
เปลี่ยนรหัสรายวิชา  เป็น  “472-110”    
   2. รายวิชา 472-383  การจัดการการเปรียบเทียบ (Comparative Management)  จํานวน  3(3-0-6) 
หน่วยกิต  เปลี่ยนรหัสรายวิชา   เป็น   “472-485”    
   3. รายวิชา   472-402 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development)  จํานวน  3(2-2-5)  
หน่วยกิต  เปลี่ยนรหัสรายวิชา   เป็น   “472-202”    
   4. รายวิชา 472-430 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)  จํานวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต  เปลี่ยนรหัสรายวิชา   เป็น   “472-330”    
  
              3.3  การแก้ไขรหัสรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตเน่ืองจากการพิมพ์ผิด   
                   ที่ประชุมรับทราบ   การแก้ไขรหัสรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 เน่ืองจากประเด็นพิมพ์ผิด ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี 
         แก้ไขรหัสรายวิชา  
 

เดิม ใหม่ หน้าที่แก้ไข 
472-350 พฤตกิรรมองค์กร             3(3-0-6) 
Organization Behavior  
 

472-250 พฤตกิรรมองค์กร            3(3-0-6) 
Organization Behavior 

 ภาคผนวก ข. 
(คําอธิบายรายวชิา) 

472-410 สหกจิศึกษา                  8(0-40-0)  
Cooperative Education in Social Science  
 

472-411 สหกจิศึกษา                 8(0-40-0)  
Cooperative Education in Social Science  

  หน้าที่ 17 

472-216 การบัญชีและการบรหิาร    3(3-0-6)  
Managerial Accounting 
รายวิชาบงัคับกอ่น : 472-214 หลักการบัญช ี
 

   472-216 การบัญชีและการบริหาร    3(3-0-6) 
Managerial Accounting 
รายวิชาบังคับกอ่น : 472-211 หลักการบัญชี  

 ภาคผนวก ข. 
(คําอธิบายรายวชิา) 
 

  472-483 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
International Marketing  
รายวิชาบงัคับกอ่น : 472-216 หลักการตลาด  
 

   472-483 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
International Marketing  
รายวิชาบังคับกอ่น : 472-311 หลักการตลาด  

 ภาคผนวก ข. 
(คําอธิบายรายวชิา) 
 

  



 6
 
      แก้ไขจํานวนหน่วยกิต 

  
 

วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

      4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
          คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
          เดิม        รองศาสตราจารย์ ดร.อุรีพร   เล็กกัต    
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐกร   พงศ์พานิช 
          เปลี่ยนเป็น      ดร.กนกวรรณ   ปัญญายงค ์
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ   พิธพรชัยกุล 
 

          มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ดร.กนกวรรณ ปัญญายงค์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรดังกล่าวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.อุรีพร  เล็กกัต   สําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ พิธพรชัยกุล 
ซึ่งคณะเสนอให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐกร  
พงศ์พานิช  น้ัน   เน่ืองจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ))  ซึ่งไม่ตรงกับสาขาดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คณะพิจารณาเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรง  แล้วให้
เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   
                     
      4.2  การขอเพ่ิมวิธีการวัดและการประเมินผลในหลักสูตร    
        คณะวิทยาการจัดการเสนอขอเพ่ิมวิธีการวัดและการประเมินผลในหลักสูตร  โดยกําหนดข้อความ 
เพ่ิมเติม ต่อท้ายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัด 
การประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555   สําหรับนักศึกษารหัส 56 
เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  ดังน้ี  
     เดิม       วิชาบังคับ   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 
                       478-304 ฝึกงานทางการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์  320 ช่ัวโมง 
               Internship in Tourism Management in MICE Industry 
                                วิชาบังคับ   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
      478-307 เตรยีมสหกิจศึกษา                  1(1-0-2) 
                Cooperative Education Preparation 
     478-407 สหกิจศึกษา                   8(0-48-0) 
        Cooperative Education 
 

เดิม ใหม่ หน้าที่แก้ไข 
472-362 การจดัการการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  
 Tourism Destination Management 

472-362  การจัดการการท่องเที่ยว  3(2-2-5)    
  Tourism Destination Management 

  ภาคผนวก ข.    
 (คําอธิบายรายวิชา) 
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    ใหม่   
         วิชาบังคับ   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 
                      478-304 ฝึกงานทางการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์  320 ช่ัวโมง 
                              Internship in Tourism Management in MICE Industry 
          วิชาบังคับ   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
                      478-307 เตรียมสหกิจศึกษา                  1(1-0-2) 
                               Cooperative Education Preparation 
                      478-407 สหกิจศึกษา         8(0-48-0) 
                              Cooperative Education 
 

        หมายเหตุ : รายวิชา 478-304  ฝึกงานทางการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์   
                                   รายวิชา 478-407 สหกิจศกึษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสญัลักษณ์ G P F 
 

                     มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมหมายเหตุวิธีการวัดและการประเมินผลในหลักสูตรดังกล่าวและให้เสนอ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมีความเหน็ให้แก้ไขการเขยีนจํานวนช่ัวโมงในวงเล็บของ
รายวิชา 478-307 เตรียมสหกิจศึกษา  โดยให้พิจารณาว่าจะแก้ไขเป็น “1(0-3-0) หรือ 1(0-2-1)” และให้การ
แก้ไขดังกล่าวมีผลกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ของคณะที่กําหนดรายวิชาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือ
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

          4.3 การเปลี่ยนเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน 
        คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 472-310 จริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Ethics) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ หลกัสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 

 เดิม 472-310 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)   จํานวน  3(3-0-6)  หน่วยกิต          
                เง่ือนไข :  เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
   ใหม่ 472-310 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)   จํานวน  3(3-0-6)  หน่วยกิต        
                             เง่ือนไข :   - 
 

         มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนของรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    
 

                4.4  การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการเสนอปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ-    
บริหารทรัพยากรมนุษย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยย้ายรายวิชา 475-303 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Information System)   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต จากหมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  ไปเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก    และย้ายรายวิชา  475-401  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  จากหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ไปเป็นรายวิชา   
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ  สําหรับนักศึกษารหัส 55...  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป   
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เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชาดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
ต่อไป   
 

               4.5  การปรับแบบฟอร์มการเปิด-ปรับปรุงรายวิชา/การเสนอหลักสูตรโดยให้ระบุการจัดการเรียนรู้ 
แบบ active learning 
                     ตามท่ีสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  และเมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 
2556  ได้พิจารณาการเปิดหลักสูตร/รายวิชา  และตั้งข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอ 
หลักสูตร และการเปิด-ปรับปรุงรายวิชา  โดยใหม้ีการระบุการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  อย่างชัดเจน 
น้ัน ฝ่ายวิชาการจึงได้ปรับแบบฟอร์มการเปิด-ปรับปรุงรายวิชาและการนําเสนอหลกัสูตร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ- 
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี  
 

เอกสาร ส่วนทีป่รับปรงุเพิ่มเติม 
การเปิด-ปรับปรุงรายวิชา การระบุกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย    

การสอนแบบบรรยาย  และแบบ active learning 
ทั้งน้ี การสอนโดยการบรรยายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 และไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมงตาม
หน่วยกิต 

การเสนอหลักสูตร เพ่ิมเอกสารแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ  
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน active learning 
ในภาคผนวก 

 
                มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับข้อความในแบบฟอร์มการเปิด-ปรับปรุง
รายวิชา และการนําเสนอหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป  โดยให้ปรับข้อความเป็น ดังน้ี 
 

เอกสาร ส่วนทีป่รับปรงุเพิ่มเติม 
การเปิด-ปรับปรุงรายวิชา การระบุกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย    

การสอนแบบบรรยาย  และแบบ active learning  
ทั้งนี้ การสอนแบบ active learning ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

การเสนอหลักสูตร เพ่ิมเอกสารแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ  
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน active learning  
ในภาคผนวก   ทั้งนี้  หลักสตูรต้องจัดการสอนแบบ 
active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชา 
ในหลักสูตร 
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วาระที ่5  เรื่องอ่ืนๆ 
             5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2557 
     ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจําปี 2557   
ซึ่งกําหนดประชุมเดือนละคร้ัง ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน  เวลา 09.30 น.   ณ หอ้งประชุม  215   สํานักงาน 
อธิการบดี   เป็นการประชุมระบบ  E-meeting  การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม ส่งเอกสารจํานวน 4 ชุด  และ  
File ข้อมูล ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 12 วันทําการ  และในปี 2557 ได้กําหนดการประชุม ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี   
   ครั้งที่  33(1/2557) วันพุธที่   8 มกราคม      2557   

ครั้งที่  34(2/2557)  วันพุธที่   5 กุมภาพันธ์    2557 
ครั้งที่  35(3/2557) วันพุธที่   5 มีนาคม       2557  
ครั้งที่  36(4/2557) วันพุธที่   2 เมษายน       2557 
ครั้งที่  37(5/2557) วันพุธที่   7  พฤษภาคม   2557 
ครั้งที่  38(6/2557) วันพุธที่   4  มิถุนายน      2557 
ครั้งที่  39(7/2557) วันพุธที่   2 กรกฎาคม     2557 
ครั้งที่  40(8/2557) วันพุธที่   6  สิงหาคม        2557 
ครั้งที่  41(9/2557) วันพุธที่   3  กันยายน       2557 
ครั้งที่  42(10/2557) วันพุธที่   1 ตุลาคม        2557 
ครั้งที่  43(11/2557) วันพุธที่   5 พฤศจิกายน   2557 
ครั้งที่  44(12/2557) วันพุธที่   3 ธันวาคม        2557 

 
        มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2557  
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ อน่ึง กรรมการบางท่านแจ้งว่าติดประชุมคณะในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน และกรรมการ 
บางท่านมาประชุมไม่ได้ ประธานจึงใหฝ้่ายเลขานุการสอบถามสาเหตุที่ทาํให้มาประชุมไม่ได้ แต่หากกรรมการส่วนใหญ่
มาประชุมในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนได้ ให้กําหนดประชุมในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนเช่นเดิม   
                
                   นอกจากน้ี กรรมการได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ใหท้ี่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือ ดังน้ี 
                   1. การดําเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   
                     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่สกอ. มีนโยบายให้หลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและมกีารบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work integrated Learning, WIL)  น้ัน  
มหาวิทยาลัยได้ขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวโดยให้หลักสูตรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา โดยกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าของ          
นักศึกษาที่เลือกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างน้อยที่ 5% ของจํานวนนักศึกษาที่รับแต่ละช้ันปี  และเพ่ือให้การจัดสหกิจศึกษา
มีคุณภาพและยั่งยืน  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
                      1) แต่งต้ังคณะทํางานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                       2) กําหนดกระบวนการบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้เป็นระบบกระจายศูนย์      โดยให้คณะจัดทํา 
ระบบการบริหารจัดการของแต่ละคณะและแจ้งมหาวิทยาลัย 
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                     3)  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา    โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะด้วยการจัดบรรยายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจ-
ศึกษา   ซึ่งในปี 2556  จัดให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จํานวน 6 ช่ัวโมง   วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 3 ช่ัวโมง (หัวข้อ
ตามท่ีวิทยาเขตกําหนด)  และวิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวน 6 ช่ัวโมง (หัวข้อ critical thinking) 
                     4) เตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศ  โดยจัดอบรม 2 ส่วน คือ  ส่วนของเครือข่ายฯ จัดอบรม
แล้ว 3 รุ่น ส่วนของมหาวิทยาลัยจะจัดอบรม 2 รุ่น ในเดือนเมษายนและสิงหาคม 2557  ซึ่งจะได้คณาจารย์นิเทศ
เพ่ิมอีกประมาณ 180 คน  และจากข้อมูลการสํารวจของมหาวิทยาลัยพบว่า  คณะมีความต้องการคณาจารย์นิเทศ
เพ่ิมอีกประมาณ 200 คน  ขณะที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. แลว้ มีทั้งหมด 84 
คน  ส่วนใหญอ่ยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี   
                        5) การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติสหกิจศกึษา สกอ. เป็นผู้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติ 
สหกิจศึกษาเอง  โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะที่จัดสหกิจศึกษาต้องเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อย
คณะละ 1 คน  ซึ่งรุ่นที่ 1 เจา้หน้าที่ของคณะต่าง ๆ เข้าอบรมเกือบครบทุกคณะแล้ว และ สกอ. จะจัดอบรมรุ่นที่ 2 
ต่อไป  ขณะนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณ    
                      6) เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ  โดยได้จัดตลาดนัดสถานประกอบการ  ซึ่งจะรวมถึง
การฝึกงานและการรับสมัครงานด้วย  และเครือข่ายฯ ได้กําหนดให้เป็นกิจกรรมประจาํปี 
                      7) สหกิจศกึษานานาชาติ   สกอ. ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดสหกิจศกึษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 
20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมคลาสสคิ คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลยัได้สิทธ์ิเข้าร่วมอบรม 6 คน 
คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สพัุตรา  เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.สุรพงษ ์ ย้ิมละมัย คณะศิลปศาสตร์   
ดร.วรัญญู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดร.วรพจน์  ปานรอด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นายธาดาพงษ์  
สําเภาศรี  คณะรัฐศาสตร์   และนางกาญจนา  กองสวัสด์ิ   นักวิชาการอุดมศึกษา    
                      8) การสรา้งเครือข่าย  ได้ดําเนินการดังน้ี 
                          8.1) เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (Best Practice เครือข่ายฯ งานวันสหกิจ
ศึกษาแห่งประเทศไทย) 
                          8.2) เครือข่ายกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ผ่านโครงการตลาดนัดสถานประกอบการ ซึ่งจัดร่วมกับ
เครือข่ายฯ 
                          8.3) การจัดทํา MOU กับสถานประกอบการ 
                          8.4) การสนับสนุนคณะฯ  และคณาจารย์ผู้ดําเนินการสหกิจศึกษาระดับคณะ 
                                - การจัดทําข้อกําหนดการคิดภาระงานของคณาจารย์ผู้ดําเนินการสหกิจศกึษา 
                                - จัด Best Practice สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
                                - ต้ัง COP ผู้ดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์                          
                          8.5) การผลักดันการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
                                - สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตในต่างประเทศ 
                                - อํานวยความสะดวกในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
                     9) ทุนการศึกษา    สกอ. ให้ทุนมหาวิทยาลัยละ 5 ทนุ   โดยให้นักศึกษาไปเรียนหรือปฏิบัติสหกิจ
ในมหาวิทยาลยัต่างประเทศแล้วโอนหน่วยกิตมายังมหาวิทยาลัย 
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                ประธานขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขตให้ความสําคญักับการจัดสหกิจศกึษา โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์นิเทศ  หากคณะใดยังไม่มีอาจารย์นิเทศหรือมีจํานวนน้อย ขอให้ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมด้วย     
 

                2. ทุน Education Hub   
                  ประธานแจ้งว่า  ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ภายใต้โครงการศูนย์กลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้ง
ขยายฐานการศึกษาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน    ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นทุน 3 ประเภท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
                   1) ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นทุนที่
ส่งเสริมให้นักศกึษาระดับปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท์ี่มีศกัยภาพ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรูแ้ละพัฒนา 
ตนเองทางด้านภาษา  ได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในสถาบันต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ ประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์  โดยเป็นทุน 
2 ประเภท คอื ทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 4 เดือน  และทุนระยะสั้น  ระยะเวลา
การให้ทุนไม่เกิน 2 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง  
ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมการศึกษา        
                   2) ทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศประชาคม 
อาเซียน    เป็นทุนที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   โดยเน้น
ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน  และฟิลปิปินส์ ให้เข้ามาศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตกลับไปยังสถาบันของตน  หรือมาทําวิจัย/ร่วมเรียนกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  โดยเป็นทนุ 2 ประเภท คือ  ทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการ- 
ศึกษา ไม่เกิน 4 เดือน และทนุระยะสั้น  ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                    3) ทุนโครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสรา้งหลกัสูตรระดับปรญิญาตรรี่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหส้ําหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน   โดยเน้นประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง  ได้แก่  ประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซยี 
สิงคโปร ์บรูไน และฟิลิปปินส ์ จัดสรรให้จํานวนทุน 7 หลักสูตร ๆ ละประมาณ 300,000 บาท  คณุสมบัติของหลกัสูตร
ที่ขอรบัการสนับสนุนทุน ต้องเป็นหลักสูตรใหมห่รือหลักสูตรปรับปรุงของคณะที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  หรือเป็นหลักสูตรเดิมที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  โดยมีจํานวนหน่วยกิตที่เรยีนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือเทยีบเท่า 1 ปีการศึกษาของจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของตน การสนับสนุนทุนจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง สําหรับอาจารย์และบุคลากรท่ีไปเจรจาการจัดทําหลักสตูร
ร่วมกับต่างประเทศ  เป็นต้น   
                 จึงแจ้งคณะเพ่ือทราบในเบ้ืองต้นและเตรียมการล่วงหน้า    โดยมหาวิทยาลัยจะออกประกาศ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

                 3. ข้อมูลการประเมินรายวิชา 
                     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสตูรและคณุภาพการศึกษา  ขอความร่วมมอืคณะ/วิทยาเขตประเมนิรายวิชา
ให้ครบทุกรายวิชา และจัดส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการประเมิน  ซึ่งกําหนดคะแนน
ไว้ 3.51   และประธานขอความร่วมมือคณะจัดส่งข้อมูลการประเมินรายวิชาชุดที่เป็นปัจจุบันไปยังมหาวิทยาลัย  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแจ้งทีป่ระชุมทราบต่อไป   
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4. ilnl'Vl1t'Y01'OJflOiffliji'l lItltJ.3 LLlJ\Jflfl'Yunl 

'StJ~f'lt'U\J~ehell"lf101'S f'lt'U~L,m~'"lft'l1£'1~i u~~ilcu~nt'Un1''m'StJniftJ\!rt 1If'ltJ.3 LL\J\JtJtJ'UlrttJ -,h 

~'U~tJ'U01'Sa~ 1If'ltJ.3 1'lJil'~~\J~'VI1'SLYltJtJ'l~ LdtJ~\J~'VI1'StJumi LL~1 ~..ij(;l\'i1/~L~ El1iftJ~\1~1~£'11111'S'mr~"!J 
'IJ .. 'IJ .. 'IJ 'IJ 

1If'ltJ.3 1~~n ~~"!JtJt 11''IJ~\J'S~\J\Jt 'U~'U~tJ'U~~nfl111(;lElt 11~..ij(;l\'i1/~L~ El1iftJ~£'11111'Sflum"!Jl~\1'Un';h\1~£'1l1\!'Sru 

'" • I ..l... IV .::'1 .'1 IV

5. 01'L"!J1'11hJ'l~"qiJ/tJ\J'1IY111'V111Y1fJ1rtfJl.ulJr!1eJ51(;l 

'StJ~f'lt'U\J~~hfJ1"lf101'S f'lt'U~1Y1El101'S..ij(;l01'S 'IJ'S1'Sfrh O'Sru~1I'V111Y1El1~mtJlJeJ1El..ij(;l'IJ'S~'!l1l 
"!JtJt l1ij01'S~(;l~11101'SLL~~~tJ~Lif1~111'IJ'S~'!l1l 'VI1o'W\J';hf'lt'U~t(;lll1i.~u~~ t l1eJ1El..ij(;l'IJ'S~£'11'U1'lJil'~f'lt'U~LYltJ 

Ti\11'Sru1~Lifl'~111'IJ'S~'!l1l~1 El ~~'IJ'S~G1lJ"!JtJf'l1111~111iitJf'l t'U~t 11f'l1111"1;lCUt 'U01'Sa~~L~fJ1iftJ~Lif1~111'IJ'S~'!l1l 
11it"""" ""'.1 '1.,,,, ..... ..l ::: ... '1.1'" ...

'VI10f'l~J~ (;l 11 (;lU\1~"lftJ~L"!J1'S111 u'S~'!lll "!JtJL'VI~"lf1EltJG01'S\J(;lYl~LLrt~1'U'U'U ~(;l~tJ uEl~'StJ~f'lt'U\J(;l"!JtJ~f'lt'U~ 

l(;lEl~'S'l 

7. O1'U,.h~ Career Path 
• I " '1" ... t til ".. .. at! til II t 1It1.1 4'at!u'S~G1lJU\1~11 (;l'VI1'StJ 'U'VIrt001'SO\JtJG01'S\J(;lLnEl1n\J01'S£'1'S1~ Career Path 'VIO\JB1\11'SElYl 

£'1lJ15l01'S£'1tJ'ULL\J\J active learning 1(;lEl\1~vi1LtJlJ professional in teaching ~~51~ti~'lJLL\J\JL'VIiitJlJti\J higher 
. .1 '" ..l .... 1 .::'1 .... 'i ~ I ....... ..-..l I.... Ieducation "!JtJ~ u'S~LY1t'ltJ~n'l't!} "lf~1I~ u U \J\J L u'U'S~(;l\J b(;l El LlJLL~rt~'S~(;l\J\1~lI~t'U£'1l1\J~Y1LL~ n~1~ nlJLLrt~LL~rt~ 

'S~~\J~:lJ~tJ~~1 El 01'S tJ\J 'S1I tJ ~1~L iflliflJ ijO1'SYI(;l£'1tJ\Jt lJ U~rt~'S~~\J ~~LdtJeJ1ElO1'SVl(;l£'1tJ\JVJn 'S~~\J~lJLL~1 
\1~tl1 incentive L'VIiitJlJti\J01'S"!JtJ~1LL'VI'\J~'VI1~1"lf101'S 

8. nfl~~'Yn1'~eJ'Yn1'£'1fl'Y 

'IJ'S~G1lJu~~·:h01'S\'i11..ijElO1'SL~EllJ01'S£'1tJlJ £'11111'SfI"!JtJ~i1U'VI'\J~Vl1~1"lf101'S1~ U~~tJ~LtJ'Ultl 

'" m'SlI01'S LLrt ~~"lf1 El Lrt"!J1'4 01'S 

\rlJ'Vin01'Stl'S~'!lll 


