
 
 

                                                                                                         วาระที่ 2.2 

 
      การรับทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

      ครั้งที ่40(8/2557) โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
   
 
 

     ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ครั้งที่ 40(8/2557)  โดยวาระเวียน
กําหนดทักท้วงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  พิจารณาเรื่องดังต่อไปน้ี     
 

               1. เรื่องสืบเนื่อง 
                   1) การเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะวิทยาการจัดการ  โดยเปิดรายวิชา  473-198 การอ่านงบ
การเงินเพ่ือการลงทุน (Reading Financial Statements for Investment) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก) สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร  ต้ังแต่ภาคการศึกษา 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 2) การปรับเปลี่ยนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ  โดยปรับเปลี่ยนรายวิชา 473-309 การเงิน
ส่วนบุคคล (Personal Finance)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต   ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2554   เปน็   รายวิชา 473-199 การเงินส่วนบุคคล 
(Personal Finance) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (เลือก) 
สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
       3) การเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยเปิดจํานวน 3 รายวิชา ต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  ดังน้ี 
           (1) รายวิชา142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)  จํานวน  
3(2-2-5) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)  
           (2) รายวิชา 142-379 การเขียนบทและการเขียนสตอร่ีบอร์ด (Script Writing and  
Storyboarding) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
           (3) รายวิชา 142-380 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสร้างสรรค์และการประยุกต์  
(Creative Mobile Programming and Application) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาเอก (เลือก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
 
 

              2. เรื่องเสนอใหม่ 
                   1) การเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะวิทยาการจัดการ โดยเปิดรายวิชา 472-207 ศิลปะการป้องกัน- 
ตัวแบบจีน (Chinese Martial Arts) จํานวน 1(0-2-1)หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษา หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป    
                  2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัช-
กรรม  หลักสตูรปรับปรงุ  พ.ศ. 2553   และหลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2557  คณะเภสชัศาสตร์     
                       จากเดิม  อาจารย์ชลิตพล  ณ นคร    เป็น   ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน   
 
                ผลการพิจารณา 
               คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ครั้งที่ 40(8/2557)   โดยวาระเวียนกําหนดทักท้วงเมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557  พิจารณาเรือ่งดังกลา่วแล้ว  มมีติดังน้ี 
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                 เรื่องสืบเนื่อง 
                  1.  เหน็ชอบการเปิดรายวิชา 473-198 การอ่านงบการเงินเพ่ือการลงทุน  ของคณะวิทยาการจัดการ       
โดยให้ปรับวัตถุประสงค์รายวิชาให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                2. เหน็ชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชา 473-309 การเงินส่วนบุคคล โดยให้ปรับวัตถุประสงค์รายวิชาให้
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ปรับการใช้เครื่องหมายในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้ไขร้อยละของ
กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และท่ีเน้น Active Learning  การเขยีนบรรณานุกรมในหัวข้อหนังสือ ตําราฯ 
และแก้ไขคําทีพิ่มพ์ผิด ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
      3. เห็นชอบการเปิดรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังน้ี 
                     (1)  รายวิชา 142-379 การเขียนบทและการเขียนสตอร่ีบอร์ด  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยา
เขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                     (2) รายวิชา 142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  และ (3) รายวิชา 142-380 การโปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ เห็นชอบโดยให้ตรวจสอบและแก้ไขการใช้เครื่องหมายในการ
เขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   กําหนดความรับผิดชอบหลักในแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รับผิดชอบด้านความรู้   ตรวจสอบการใช้คําและแก้ไขคาํที่พิมพ์ผิด  ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
                  เรื่องเสนอใหม่ 
                  1. เห็นชอบการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาการจัดการ   ได้แก่  รายวิชา 472-207 ศิลปะการ-
ป้องกันตัวแบบจีน (Chinese Martial Arts) จํานวน 1(0-2-1)หน่วยกิต  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
ต่อไป 
                 2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทาง-
เภสัชกรรม หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553   และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์  โดยให้แก้ไขประวัติ
การศึกษาของ  ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน  คําว่า "USA"  เป็น  "U.S.A."  ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป 
 

        ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว 
 

                 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา /ธันวาคม  2557 
 
  


