
                                วาระท่ี 2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่ 39(7/2557) 

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์     กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
12. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศลิปศาสตร์      กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนติิศาสตร์    กรรมการ 
      อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ      
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
     ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
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16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ         กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสงัข์  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง  คณะศลิปศาสตร์                                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ  
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจดัการ             กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ  
20. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ  
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
21. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต  (รักษาการ) 
22. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ  
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
23. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
2. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์       กรรมการ 
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ      กรรมการ 
    โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์                
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร   คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.ธเนศ  ปานรัตน์      ผู้ช้ีแจง   การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่   
2. อาจารย์จิตรพล  อินทรศริิสวัสด์ิ    
3. ดร.กลางใจ  แสงวิจิตร     ผู้ช้ีแจง   การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาการจัดการ      
4. อาจารย์พรทิพย์  จิระธํารง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  โมกขกุล ผู้ช้ีแจง   การปรับเปลี่ยนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ   
6. อาจารย์พเนิน  อินทะระ    
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์   
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยแนะนํากรรมการวิชาการใหม่  คือ  รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์จากน้ันดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังน้ี           
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             1.1  รายวิชาซ้ําซอ้นและแนวทางการบริหารจัดการ                   
                   ประธานแจ้งว่า ในแต่ละภาคการศึกษามีการเปิดรายวิชาจํานวนมาก และมีรายวิชาจํานวนหน่ึงที่มี
ความซ้ําซ้อนและเปิดสอนไม่ตรงกับศาสตร์ของคณะ  ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ให้เจ้าของ
ศาสตร์เป็นผู้เปิดสอนบริการให้กับทุกคณะที่ต้องการเรียนและไม่เปิดรายวิชาซ้ําซ้อนกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที ่ 38(6/2557) เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 พิจารณาแล้ว เห็นควร
ทบทวนรายวิชาซ้ําซ้อนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ ่  โดยพิจารณาให้เจา้ของศาสตร์เป็นเจ้าของ
รายวิชาและเป็นผู้สอน   และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเสนอแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาทีซ่้ําซอ้นเพ่ือพิจารณา
ในทีป่ระชุมคณบดี โดยที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 พิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการรายวิชาที่ซ้ําซ้อนแล้ว  มมีติเห็นชอบในหลักการโดยพิจารณาทบทวนรายวิชาซ้ําซ้อนที่
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของวิทยาเขตหาดใหญ่ และมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
ไปพิจารณารายละเอียดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว  เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของรายวิชาต่อไป  ซึ่งประธานแจ้งว่า
จะรับเรื่องน้ีไปดําเนินการ  โดยจะเชิญคณบดีและรองคณบดีที่เป็นเจ้าของศาสตร์และคณะที่เปิดรายวิชาที่ซ้ําซ้อน
หรือใกล้เคียงกันมาหารือร่วมกัน ซึ่งบางรายวิชาอาจมีเน้ือหาซ้ํากันในช่วงต้นซึ่งเรียนร่วมกันได้  สว่นช่วงท้ายแยก
เรียนตามศาสตร์ของแต่ละคณะ 
 

         ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าคณะเจ้าของรายวิชาที่ให้บริการต้องบริการให้พอเพียงกับ
ความต้องการของผู้เรียน  และรายวิชาที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เปิดสอน   นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้และคณะอ่ืนก็ไม่
สามารถเปิดสอนได้ 
 

วาระที่ 2  การพิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ครั้งที่ 38(6/2557)    
             วันที่ 6 สิงหาคม 2557                             
                ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องดังน้ี 
              1) คุณวุฒิของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม   เช่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์   เพชรพิเชฐเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายยิ่ง   และรองศาสตราจารย์เถวียน  วิทยา  แก้เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์   
เพชรพิเชฐเชียร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง   และรองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน  วิทยา  
               2) ช่ือภาษาอังกฤษของรายวิชา 472-122 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง (Introduction 
to Political)  แก้เป็น  (Introduction to Political Science and Government) 
 

วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์            
                   ที่ประชุมรับทราบ การเปิดรายวิชา  340-451 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ในหัวข้อเรณู
วิทยาประยุกต์ (Special Topics in Applied Science I : Applied Palynology) จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต ในภาค 
การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคม-ีชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554    
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และเพ่ือความสมบูรณ์ของการเปิดรายวิชา  ขอให้คณะรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  ไปดําเนินการและ
แจ้งมหาวิทยาลัยทราบด้วย 

      1. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
                 2. แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เน้ือความสอดคล้องกัน  และคําอธิบาย
รายวิชาที่เป็นภาษาไทย  ตัดคําว่า  “ศึกษาการ”  ออก 
                   3. ตรวจสอบการระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ละวิธีการวัดและประเมนิผล   
                     1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย  ระบุ ร้อยละ 70   แต่วิธี 
การวัดและประเมินผลระบุสอบกลางภาค ร้อยละ 40 สอบปลายภาค ร้อยละ 40 รวม ร้อยละ 80 ซึ่งไม่สอดคล้องกัน 
                     2) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทกัษะกระบวนการคิด  ร้อยละ 30  แต่วิธีการการวัดและ
ประเมนิผล ระบุ ร้อยละของคะแนนการวัดและประเมนิผล 20 ซึ่งไมส่อดคล้องกัน และในการจัดการเรียนการสอน  
ควรกําหนดโจทย์ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดด้วย 
                4. แก้ไขคําที่พิมพ์ผิด    
                     1)  เค้าโครงรายวิชา  เน้ือหาสัปดาห์ที่ 1 แก้คําว่า “ประเมิณผล”  เป็น “ประเมินผล” 
                     2)  หัวข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ ลําดับที่ 2 คาํว่า “Founda- tion” เป็น “Foundation”     
 

  3.2 การเปลี่ยนแผนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์      
                  ที่ประชุมรับทราบ การเปลี่ยนแผนการศึกษา  รายวิชา 315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ซึ่งเป็น
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2554  จากเดิม  
เรียนช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนเป็น เรียนช้ันปีที ่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานแจ้งว่าการย้ายรายวิชาดังกล่าว   ซึ่งเป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้เรียนในช้ันปีที่สูงขึ้นสอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
  
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

    4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
                  คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  จากเดิม  อาจารย์เทิดทูน  ดํารงฤทธามาตย์  เปลี่ยนเป็น  ดร.ต่อศักด์ิ  กิตติกรณ ์ 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
         มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป       
                                      
      4.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรของคณะนิติศาสตร์  
                  คณะนิติศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554  จากเดิม อาจารย์อภิญญา  เกษตรเอ่ียม  เปลี่ยนเป็น อาจารย์สุพัทธ์รดา  เปล่งแสง  เพ่ือคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม          
 

                      มติทีป่ระชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
  

       4.3 การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ ่
                   วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่  เสนอเปิดรายวิชา  จํานวน  3 รายวิชา ต้ังแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี 
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        1. รายวิชา 142-124 ขั้นตอนวิธีเพ่ือการคิดแบบสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล (Algorithms for Creative 
Thinking in Digital Age)  จํานวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
(เลือก) และเป็นวิชาเลือกเสรี 
        2. รายวิชา  142-379 การเขียนบทและการเขียนสตอรี่บอร์ด (Script Writing and 
Storyboarding)  จํานวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก)  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554 
         3. รายวิชา  142-380  การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ 
(Creative Mobile Programming and Application) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา 
เอก (เลือก) สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554  และเป็นวิชาเลือกเสรี 
                        
      มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการให้เปิดรายวิชาดังกล่าว   โดยให้รับความเหน็และข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ และปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน   ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาอีก
ครั้งหน่ึง 
                    รายวิชา 142-124 ขั้นตอนวิธีเพ่ือการคิดแบบสร้างสรรค์ในยุคดิจิทลั   
                    1. เห็นชอบในหลักการ  โดยให้เปิดเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ (เลือก) 
                    2. พิจารณาปรับช่ือรายวิชา เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา   และคําอธิบาย
รายวิชา   ให้สอดคล้องกันและตรงกับความต้องการที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากรายวิชาน้ี  รวมท้ังระบุช่ือรายวิชา 
ในหัวข้อแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 
                    3. ปรับรูปแบบการเขียนคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด  โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนดังน้ี 
                       “เขียนเป็นวลี ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน    ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วย 
ตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเน้ือหาเดียวกัน หรือ
สัมพันธ์กัน ในกลุ่มเน้ือหาเดียวกันคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเน้ือหาน้ัน ให้คัน่ด้วย เครื่องหมาย 
อัฒภาค (;)  สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชา   โดยไม่ต้องมีเครือ่งหมายมหัพภาค (full stop)  ทั้งน้ี คําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน” 
                    4. แบบฟอรม์กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ละวิธีการการวัดและประเมินผล ให้ตรวจสอบ/แก้ไขการ
ระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังน้ี 
                       1) การสอนแบบบรรยาย   ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล   ให้ปรับการระบุร้อยละของ
จํานวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตให้สอดคล้องกับร้อยละของการจัดการสอนแบบบรรยาย 
                       2) การจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ   ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล   ปรับร้อยละของ
คะแนนการวัดและประเมินผล ใหส้อดคล้องกับการจัดการสอนแบบต่าง ๆ แต่ละแบบ และแก้คําว่า “- แบบทดสอบ
การหลังจัดกิจกรรม”  ใหถู้กต้อง  
                    รายวิชา 142-379 การเขยีนบทและการเขียนสตอร่ีบอร์ด   
                     1. เห็นชอบในหลักการ  โดยให้เปิดเป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก) สําหรับ
นักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
                     2. ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  โดยขึ้นต้นคําแรกด้วยอักษรตัวใหญ่  
   3. หัวข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ ควรพิมพ์โดยเรียงลําดับตามหลักบรรณานุกรม 
         4. แบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรยีนรูแ้ละวิธีการการวัดและประเมินผล   ให้ตรวจสอบ/แก้ไข   
การระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังน้ี 
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                         1) การสอนแบบบรรยาย  ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ปรับการระบุร้อยละของ
จํานวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตให้สอดคล้องกับร้อยละของการจัดการสอนแบบบรรยาย 
                         2) การจัดการเรียนการสอบแบบต่าง ๆ  ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล  ปรับร้อยละของ
คะแนนการวัดและประเมินผล ใหส้อดคล้องกับการจัดการสอนแบบต่าง ๆ แต่ละแบบ   
  รายวิชา 142-380 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสร้างสรรค์และการประยุกต์  
  1. เห็นชอบในหลักการ  โดยให้เปิดเป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก) สําหรับ
นักศึกษา  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ)   
   2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา    ให้ตรวจสอบคําและข้อความให้ถูกต้อง     เช่น  คําว่า  “เทป
เล็ต”    ข้อความ  “รวมไปถงึและอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ”   “ซึ่งนับว่าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง”     
       3. ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  และปรับ  
รูปแบบการเขยีนให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด  โดยในการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนดังน้ี 
                         “เขียนเป็นวลี ภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน  ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเน้ือหาเดียวกันหรือ
สัมพันธ์กันในกลุ่มเน้ือหาเดียวกันคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และเมือ่หมดกลุ่มเน้ือหาน้ันให้คั่นด้วยเคร่ืองหมาย
อัฒภาค (;)  สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชา   โดยไม่ต้องมีเครือ่งหมายมหัพภาค (full stop)  ทั้งน้ี คําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน”  
  4. ข้อ 8. รายวิชาบังคับก่อน  ให้ระบุรหสัรายวิชาด้วย 
    5. ข้อ 10. เค้าโครงรายวิชา  ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
                        1) สัปดาห์ที่ 1 ข้อ 1) ตัดคําว่า “ชนิดต่าง ๆ”  ออก 
                            2) สัปดาห์ที่ 5 ให้แก้ไขจํานวนช่ัวโมงสอนให้ถูกต้อง ทั้งจํานวนช่ัวโมงทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง  
                          3) สัปดาห์ที่ 6-7 ตรวจสอบว่าจะใช้คําว่า “เอนิเมช่ัน”  หรือ “แอนิเมช่ัน” และแก้ไขใหถู้กต้อง  
       6. ให้ตรวจสอบการระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  ข้อ 3. ทักษะทางปัญญา   ให้ถูกต้อง 
               7. แบบฟอร์มกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละวิธีการการวัดและประเมินผล ให้ตรวจสอบ/แก้ไขการ
ระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังน้ี 
                         1) การสอนแบบบรรยาย  ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล   ให้ปรับการระบุร้อยละของ
จํานวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตให้สอดคล้องกับร้อยละของการจัดการสอนแบบบรรยาย 
                         2) การจัดการเรียนการสอบแบบต่าง ๆ  ในส่วนของวิธีการวัดและประเมินผล  ปรับร้อยละของ
คะแนนการวัดและประเมินผล ใหส้อดคล้องกับการจัดการสอนแบบต่าง ๆ แต่ละแบบ  และแก้คําว่า “แบบทดสอบ
การหลังจดักิจกรรม”  ใหถู้กต้อง   
 

                4.4  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ     
                  คณะวิทยาการจัดการเสนอเปิดรายวิชา  473-198  ความรู้พ้ืนฐานงบการเงินเพ่ือการลงทุน  
(Fundamental of Financial Statements for Investment)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาศึกษา-
ทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (เลือก)   สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร    ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2        
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลกัการให้เปิดรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้รับความเห็น
และข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ และเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
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                     1. ให้พิจารณาปรับช่ือรายวิชาให้น่าสนใจและครอบคลมุเน้ือหารายวิชา 
                     2. วัตถุประสงค์รายวิชา 
                          1) ปรบัวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้ชัดเจน และเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                          2) วัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกัน 
                       3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใหส้อนแบบบรรยายไม่เกินร้อยละ 50  ส่วนที่เหลือให้
สอนแบบอ่ืนที่เน้น  active learning   โดยเพ่ิมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ใหนั้กศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เช่น   จัดทาํเป็น scenario การใช้สถานการณ์จริง  กรณศีึกษา   และปรับรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ  
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกัน  
                      4. ปรับมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกับการจดัการเรียนการสอน   
                       5. การแก้ไขกรณีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 
                           1) หน้า 2  
                               - ข้อ 5 เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา  ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 3 คําว่า “เศรษฐกจ”ิ  เป็น  
“เศรษฐกิจ” 
                               - ข้อ 6 วัตถุประสงคร์ายวิชา  ข้อ 3. คําว่า “กฏหมาย”  แก้เป็น  “กฎหมาย”  
                           2) หน้า 4  ข้อความในหมายเหตุ  แก้คําว่า “กฏหมาย”  แก้เป็น  “กฎหมาย”   
 

               4.5  การปรับเปลี่ยนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ    
                      คณะวิทยาการจัดการเสนอปรับเปลี่ยนรายวิชา 473-309 การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ต้ังแต่ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังน้ี    

       

เดิม ใหม่ที่ต้องการปรับปรุง 

1. ปรบัรหสัรายวิชา  
   473-309  การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
 (Personal Finance)  
2. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
   กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)   
   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน   
   หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

1. ปรบัรหสัรายวิชา 
    473-199   การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
   (Personal Finance)  
2. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   สําหรับนักศกึษาทุกหลักสตูร 

 

                    มติที่ประชุม     เห็นชอบในหลักการให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยให้รบั
ความเห็นและขอ้เสนอแนะดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ และเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

                     1. วัตถุประสงค์รายวิชา 
                         1) ปรับวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้ชัดเจน และเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                         2) วัตถปุระสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกัน 
                     2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   โดยให้สอนแบบบรรยายไม่เกินร้อยละ 50    ส่วนทีเ่หลอื 
ใหส้อนแบบอ่ืนที่เน้น  active learning   โดยเพ่ิมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ใหนั้กศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เช่น การใช้สถานการณ์จรงิ กรณีศึกษา และปรับรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้
สอดคล้องกัน  
                       3. ปรับมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกับการจดัการเรียนการสอน   
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