
                                วาระท่ี 2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที่ 41(9/2557) 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา  13.30 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.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    อาจารย์สุขสวัสด์ิ   ศิริจารุกุล 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
     ดร.กวินพัฒน์  สิรกิานติโสภณ  (แทน)  
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนดุล (แทน) 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
13. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์       กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม        
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  พลานุกูลวงศ์    
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ       
      ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
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16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ         กรรมการ   
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน) 
17. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ      กรรมการ 
     โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์  
     ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์   ง๊ะสมัน               
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ  
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ       กรรมการ 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย          
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ    
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต  (รักษาการ) 
21. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ  
     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ             กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.สุรพงษ์  ย้ิมละมัย       ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
       หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์   
2. ดร.สุณีย์  หวันเหล็ม                 ผู้ช้ีแจงเรื่อง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพ่ือเข้าศึกษาในโครงการจัดต้ัง 
                                             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์    
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์   คณะพยาบาลศาสตร์   
 

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น. 
             ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังน้ี           
 



 3
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบใหม ่
                  ประธานแจ้งว่า   ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Asia-Pacific Joint Conference on  
Problem-Based Learning (APJC-PBL 2014)  ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2557  ณ 
Phuket Graceland Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต  มีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย  สหรัฐอเมริกา    ในการประชุมมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ  เช่น  
การจัดการเรียนการสอนแบบ IPE (Interprofessional Education)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชา   
ที่ต่างศาสตร์แต่มีความเช่ือมโยงกัน  โดยผู้สอนร่วมมือและทํางานร่วมกัน นักศึกษาทํากิจกรรม/โครงการร่วมกัน   
ส่วนการวัดและประเมินผลแยกตามรายวิชา    การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL  ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้  
กับกลุ่มสาขาอ่ืนได้ไม่เฉพาะแต่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    โดยการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะจัดแบบเดิม
ไม่ได้แล้วเน่ืองจากโลกเปลี่ยนแปลงไป   อาจารย์ผูส้อนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในปัจจบัุน 
และขอฝากใหร้องคณบดีที่ดูแลด้านวิชาการทุกคณะ  หากลยุทธ์  วิธีการ  หาแนวร่วมเพ่ือปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษาคดิเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น นําความรู้ไปประยุกต์ใช้   ซึ่งในการจดัการเรยีนการสอนไม่ต้องเน้น
เน้ือหาที่เป็นทฤษฎี สอนเฉพาะท่ีเป็นแก่นสว่นรายละเอียดให้นักศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง    และทุกคณะต้องทํางาน
ร่วมกันมากกว่าเดิม    
      ที่ประชุมรับทราบ  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งว่า 
คณะได้ดําเนินการเรื่องน้ีโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  มาบรรยายให้ฟังว่าต้องการบัณฑิตแบบใด   
  

               1.2  ร่าง “PSU Professional Frameworks and Standards of Teachers”   
                     ประธานแจ้งว่า  ที่ประชุมคณบดีได้เห็นชอบในหลักการ  ร่าง  “PSU Professional Frameworks and 
Standards of Teachers”  ซึ่งเป็นการสร้าง career path และแรงจูงใจสําหรับอาจารย์ที่สอนดีสอนเก่ง  และ
สนใจเร่ืองการเรียนการสอน   โดยรายละเอียดอยู่ระหว่างการดําเนินการ  
                   ที่ประชุมรับทราบ              
 
 วาระที ่2  การพิจารณารายงานการประชมุและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน     
              2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 39(7/2557)  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
         รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

              2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่40(8/2557)    
โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557     
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
  3.1  คําสั่งฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชุดปัจจุบัน  ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคณุวุฒิ
ต่อไปอีกจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558            
                   ที่ประชุมรับทราบ  คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ที่ 2404/2557  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557  
เรื่อง ให้ผูท้รงคุณวุฒิในกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ชุดปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปอีกจนถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม           
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  3.2  การประชุมวิชาการ  The 3rd PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond 
Frontier to AEC”       
                   ที่ประชุมรับทราบ  การประชุมวิชาการ The 3rd PSU Education Conference “Education 
Harmonization Beyond Frontier to AEC”   ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557  ณ  
Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม
การศึกษาในรปูแบบโปสเตอร์ ปากเปล่า และบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เช่น  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ    รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ 
ขอความร่วมมือคณะจัดทําข้อมูลผลงาน/นวัตกรรมด้านการจัดการเรียน การสอนที่โดดเด่นของคณะในรูปแบบ
โปสเตอร์  เพ่ือนําเสนอ/ประชาสัมพันธ์ในการประชุมดังกล่าว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
และประธานขอความร่วมมือคณะดังน้ี 
                     1)  ให้คณะจดัส่งผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าฟังการบรรยายโดย ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ    
                   2) คณะที่จัดการเรียนการสอนแบบใหม ่ขอให้ส่งโปสเตอร์อย่างน้อยคณะละ 1 โปสเตอร์   เพ่ือเป็น
ตัวอย่างและเป็นการกระตุ้นผู้เรียน ผูส้อนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  
 
            3.3  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์    
                   ที่ประชุมรบัทราบ  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาดนตรีอาเซียน (ASEAN Music) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
โดยเปลี่ยนรหัสจากเดิม “895-106” เป็น “895-129”  ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก)  และเป็นวิชาเลือกเสรี  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้ังแต่ภาคการ- 
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
            3.4  การแก้ไขช่ือรายวิชา หน่วยกิต  และคําอธิบายรายวิชา เน่ืองจากพิมพ์ผิด    
                    ที่ประชุมรับทราบ การแก้ไขช่ือรายวิชา หน่วยกิต และคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วาริชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากพิมพ์ผิด เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ่  รับทราบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังน้ี 

 

เดิม แก้ไขใหม่ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 
หน้า 19 
ชื่อรายวชิา (ภาษาอังกฤษ) และหน่วยกิต 
316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4) 
            Seminar Preparation in Materials 
            Science     

 
 
 
 316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2(1-2-3) 
            Preparation for Seminar in Materials 
            Science     

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
ชื่อรายวชิา (ภาษาอังกฤษ) 
หน้า 23 
Life Feeds for Aquatic Animals 
และ หน้า 112  
Live Foods for Aquatic Animals 
 

 
 
 
Live Feeds for Aquatic Animals 
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เดิม แก้ไขใหม่ 

คําอธิบายรายวชิา 
Meaning, significance, groups and species of live 
foods for aquatic animals; techniques, procedures 
in production; application in aquaculture   

Meaning, significance, groups and species of 
live feeds for aquatic animals; techniques, 
procedures in production; application in 
aquaculture   

 

             3.5  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
                   ที่ประชุมรับทราบ การแจ้งเปิดรายวิชา 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 ในหัวข้อปริพันธ์
แบบเฮนสต็อก (Special Topics in Mathematics I: Henstock Integral) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็น
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   และหลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศึกษา 2557 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
รับทราบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และเพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสารการเปิดรายวิชา 
ขอให้คณะรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีไปดําเนินการ  

         1. แก้ช่ือวิชา(ภาษาอังกฤษ)  เป็น  “Special Topics in Mathematics I: Henstock Integral” 
          2. วัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่สอดคล้องกับ Mapping   

                     3. แก้ไขคําอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) คําว่า  “ปริพันธ์เชิงรีมันน์”  เป็น  “ปริพันธ์แบบรีมันน์”   
                     4. เค้าโครงรายวิชา แก้ไขดังน้ี 
                          1) สัปดาห์ที่ 11  แก้คําว่า  “ปริพันธ์เชิงแมกเชน”  เป็น  “ปริพันธ์แบบแมกเชน” 
               2) สัปดาห์ที่ 14  แก้คําว่า  “(Absolute Henstock integrability)”  เป็น  “(Absolute 
                              Henstock-Kurzweil integral)”    
                     5. ข้อ 10.6 หนังสือ ตํารา วารสารฯ    เขียนใหค้รบถ้วน ถูกต้องตามแบบบรรณานุกรมที่ใช้เป็น
มาตรฐานของสาขาวิชา 
          6. ข้อ 10.7 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  แก้ช่ือรายวิชา เป็น “322-461 หัวข้อ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ 1” และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหพิ้จารณาว่าจะกําหนดความรับผิดชอบหลักด้วยหรือไม่    
                     7. ตรวจสอบการระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผล   
หัวข้อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งระบุ “ศึกษาเน้ือหาด้วยตนเอง  และนํามา present  
หน้ากระดาน  โดย อ.ผูส้อนให้เป็นผู้ถาม” น้ัน  ไม่ใช่ลักษณะการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  จึงให้ปรับใหม ่ โดยอาจ
จัดทําเป็น scenario  การใช้สถานการณ์จรงิ  เป็นต้น 
 

             3.6  การปรับแผนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   
                   ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 56 และรหัส 57 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังน้ี 
                   แผนการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษารหัส 56 
 

รายวิชา 
แผนการศึกษา 

เดิม ใหม่ 
142-xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 
142-xxx  วิชาเลือกเสร ี  ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเอกเลือก  ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเอกเลือก   ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 
142-xxx  วิชาเลือกเสร ี  ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 
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      แผนการศึกษาปกติ  สาํหรับนักศึกษารหัส 57 
 

รายวิชา 
แผนการศึกษา 

เดิม ใหม่ 
142-131 ภูมิปญัญาในการดําเนินชีวิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
142-358 แสง เงา และการประมวลภาพ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ  
            คณิตศาสตร์   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

142-256 การกระทําระหว่างกนัของมนษุย์และ 
            คอมพิวเตอร ์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

142-351 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเลือกเสร ี   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเอกเลือก   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
142-xxx วิชาเอกเลือก  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

               4.1 การปรับปรุงรายวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
                   คณะทรัพยากรธรรมชาติขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 542-471 การอนุรักษ์และการ
จัดการดินและนํ้า (Soil and Water Conservation and Management)  ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพ่ือคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจากมีคาํถามเชิงลึกเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา
ซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องเป็นผู้ช้ีแจง  จงึขอให้เสนอเรื่องน้ีเข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาอีกครั้ง  
โดยเบ้ืองต้นให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีไปพิจารณาดําเนินการ   
           1. ให้ปรับคําอธิบายรายวิชา  โดยเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการอนุรกัษ์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลติของอาหาร ซึ่งเป็น 
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปรับคําอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ให้สอดคล้องกัน 
          2. ข้อ 11.3 ระบุวิธีการวัดและประเมินผลด้วย 
           3. การระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละวิธีการวัดและประเมนิผล  หวัข้อ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด    ให้ระบุเทคนิค/วิธีการ/กิจกรรมที่กระตุ้น/เน้นทักษะ
กระบวนการคิดด้วย 
 

     4.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  คณะเทคนิคการแพทย์ 
                    คณะเทคนิคการแพทย์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

เดิม  เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัต ิ
คุณวุฒิ  ปร.ด. (จุลชีววทิยา), ม.สงขลานครินทร,์ 2552 
           วท.ม.(จุลชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร,์ 2548 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.วลัยลักษณ,์ 2545  

อาจารย์ศรัณย์  แสนศิริพันธ์ 
คุณวุฒิ   M.Eng. (Biotechnology), Chung-Ang U.,  
                  Korea, 2555 
            วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.ขอนแกน่, 2553 
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เดิม  เปลี่ยนแปลงใหม่ 

ดร.วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง 
คุณวุฒ ิ Ph.D.(Natural Sciences), Mainz U., 2538 
           วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก), ม.มหิดล, 2527 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.มหิดล, 2525 

อาจารย์สิริวรา  ศิริดํารงวัฒนา 
คุณวุฒิ  วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารแพทย)์, ม.ขอนแก่น, 2556 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.ขอนแกน่, 2553 
 

ดร.นฐั  ตัณศิลา 
คุณวุฒ ิ ปร.ด.(เทคนิคการแพทย์), ม.มหิดล, 2551 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.มหิดล, 2546        

     คงเดิม 

ดร.ยุทธนา  เพง็แจ่ม 
คุณวุฒิ  วท.ม.(วิทยาปฏิบัตกิารทางการแพทย์),   
                ม.ขอนแก่น, 2543 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.ขอนแกน่, 2539 

ดร.ธีรกมล  เพ็งสกุล* 
คุณวุฒิ   Ph.D.(Zoology), School of Life Sciences,      
                 Xiamen U., China, 2556 
            วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย)์, จุฬาฯ, 2552 
            วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จฬุาฯ, 2550          

อาจารยด์ารินตณ์ัฏ  บัวทอง (ชื่อเดิม วาสนา)  
คุณวุฒิ  วท.ม.(ชีวเคมี), ม.สงขลานครินทร,์ 2543 
           วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.ขอนแกน่, 2531    

อาจารยเ์จษฎา  แก้วรากมุข* 
คุณวุฒิ   วท.ม.(จุลชีววทิยา), ม.เชียงใหม่, 2553 
            วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), ม.เชียงใหม่, 2548        

 

หมายเหตุ   *อาจารย์ลําดับที่ 4 และลําดับที่ 5  เป็นอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร  
 

        มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป       
 

               4.3  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาํหลกัสูตร คณะศิลปศาสตร์   
                    คณะศิลปศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพ่ือคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 
               1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 เดิม   เปลี่ยนแปลงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช คงเดิม 

อาจารย์ชนกพร  อังศุวิรยิะ 
คุณวุฒิ อ.ด.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551 
          ศศ.ม.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษณิ, 2545 
          กศ.บ.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษณิ, 2542 

ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย 
คุณวุฒิ ปร.ด.(ไทศึกษา), มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2550 
          ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย), มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่  
                 2539 
          ศศ.บ.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                 วิทยาเขตปัตตานี, 2532 

 

             2. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

  เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 

รองศาสตราจารย์มนตรี  มีเนียม 
คุณวุฒิ  อ.ม.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
            คบ.(ภาษาไทย), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจา้พระยา,  
                 2519 

อาจารย์บษุกร  โกมลตร ี
คุณวุฒิ  ศศ.ม.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
                 2543 
            ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ), มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร,์  
                  2537 
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  เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช คงเดิม 

อาจารย์ชนกพร  อังศุวิรยิะ 
คุณวุฒิ  อ.ด.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551 
           ศศ.ม.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษณิ, 2545 
           กศ.บ.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542 
 

ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย 
คุณวุฒิ  ปร.ด.(ไทศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 
            ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  
                   2539 
           ศศ.บ.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                  วิทยาเขตปัตตานี, 2532 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช  ตงัควัฒนกุล คงเดิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมินทร์ คาระว ี
คุณวุฒิ  อ.ด.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
                  2540 
           อ.ม.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
                  2530 
           ศศ.บ.(ภาษาฝรัง่เศส), มหาวิทยาลัยสงขลา-  
                  นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2522 

อาจารยณ์ัชรดา  สมสิทธิ์ 
คุณวุฒิ  ศศ.ม.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
                  2552 
           ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย), มหาวิทยาลัย 
                  สงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 2547 

 
        มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป       
 

              4.4  การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
                    คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังน้ี 
  

เดิม เปลีย่นแปลงใหม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา 
 
 

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารตัน์  แซ่ล้ี   
 อาจารยเ์ชาวน ี ศรีวิศาล 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีกานต์ สุเมธสิทธกุล 
อาจารย์นธิิ  ทะนนท ์

อาจารย์สุนิดา  รัตโนทยานนท ์
คุณวุฒิ  M.S.(Computer Science), Syracuse University, U.S.A., 2550 
           วท.บ.(Statistics), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2539 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม  และเพิม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

        มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป       
  

              4.5  การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
                   คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังน้ี 
        เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
        1. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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        เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
        1. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        2. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2553 
        3. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        4.  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
        5. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 
 

                     มติที่ประชุม   เห็นควรให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุม   เน่ืองจากภายหลังการเสนอเรื่อง  
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์บางสาขา  
 
              4.6  โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพ่ือเข้าศึกษาในโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   
                    โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ    เพ่ือเข้าศึกษาใน  
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
                       มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี ไปดําเนินการ 
และปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษาก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
                       1. ข้อ 6.2 คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
                          1) ข้อ 6.2.1 ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์    
                               - ข้อความ “มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์    
                                 รวมกันไม่ตํ่ากว่า 2.50”  แก้เป็น  “มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (เคม ี 
                                  ฟิสกิส์ ชีววิทยา) ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  รวมกันไม่ตํ่ากว่า 2.50”       
        2) ข้อ 6.2.2 นักศกึษาต่อเน่ือง (ผู้จบปริญญาตรีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์)  
                                - ให้พิจารณาปรับข้อความในหัวข้อ 6.2.2 ใหม่ใหชั้ดเจน  ตรงกับความต้องการท่ีจะรับ 
                                - มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และภาษาอังกฤษ  ไม่ตํ่ากว่า 2.75    
                                  แก้เป็น “รวมกันไม่ตํ่ากว่า 2.75”  
         3) ข้อ 6.2.3 นักเรียนมสุลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 5 อําเภอ    
                                ในจังหวัดสงขลา (สะเดา นาทวี เทพา จะนะ และสบ้าย้อย)  
             - คําว่า  “สบ้าย้อย”  แก้เป็น  “สะบ้าย้อย” 
                               - ข้อความ “มผีลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์    
                               รวมกันไม่ตํ่ากว่า 2.50”  แก้เป็น  “มผีลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (เคม ี 
                               ฟิสิกส์ ชีววิทยา) ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์ รวมกันไม่ตํ่ากว่า 2.50”       
                        2. ข้อ 9. เกณฑ์การคัดเลอืก    
             1) ให้เพ่ิมองค์ประกอบ “คะแนนดัชนีสะสม (GPAX)  จะถูกปรับเทียบโดยใช้ฐานข้อมูลค่าเฉล่ีย  
                                O-Net ของโรงเรียน ในปี 2557”    
                         2) คะแนนจากองค์ประกอบส่วนที่ 1  ดัชนีสะสม (GPAX)  ซึ่งกําหนดสัดส่วนคะแนน 20%    
                             ใช้ O-Net  ในการพิจารณา  
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     3. ข้อ 10. วิธีการพิจารณาคัดเลือก  ข้อ 10.5 รับนักศกึษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจากแต่ละกลุ่ม   
และรวมแล้วได้ 17 คน ในครั้งที่ 1 ถ้าหากการรับครั้งที่ 1 ตํ่ากว่าแผน จะคัดเลือกนักศึกษาเพ่ิมเติม  โดยพิจารณาจาก
คนที่มีรายช่ือสาํรอง เพ่ือให้ได้จํานวน 17 คน ขอให้เพ่ิมคําอธิบายให้ชัดเจนว่า จะพิจารณาจากคนที่มีรายช่ือสํารอง
อย่างไร  
     4. ให้ตรวจสอบว่า จะใช้คํา  “ดัชนีสะสมเฉลี่ย”  หรือ “เกรดเฉลี่ยสะสม”  และแก้ไขให้ถกูต้องตรงกัน
ทุกที่ที่ปรากฏ 
  
วาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
              5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2558 

          ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจําปี 2558   
โดยเปลี่ยนจากกําหนดเดิมซึ่งประชุมเดือนละครั้งในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน เป็นกําหนดประชุมสองเดือน/ครั้ง  
ในวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 215 สํานักงานอธิการบดี  เน่ืองจากท่านอธิการบดีได้รับ
เลือกเป็น สนช. ทําให้ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุม ค.บ.ม. ต้องเลื่อนการประชุมจากเดิมประชุมวันพฤหัสบดี
และวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน  เป็นประชุมทุกวันอังคารและวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน   ซึ่งตรงกับวันประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ กําหนด
ประชุมทุกเดือน ซึ่งบางเดือนมีวาระการประชุมน้อย  ทําให้ต้องแจ้งงดการประชุม  โดยในปี 2558 ได้กําหนดการประชุม 
ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังน้ี   
  ครั้งที่  42(1/2558) วันพุธที่  14 มกราคม  2558 (งดประชุม)   

ครั้งที่  42(1/2558) วันพุธที่  18 มีนาคม  2558 *  
ครั้งที่  43(2/2558) วันพุธที่  20  พฤษภาคม 2558 * 
ครั้งที่  44(3/2558) วันพุธที่  8 กรกฎาคม 2558 
ครั้งที่  45(4/2558) วันพุธที่  9  กันยายน 2558 
ครั้งที่  46(5/2558) วันพุธที่  11 พฤศจิกายน 2558 

                  หมายเหตุ : * กําหนดประชุมสัปดาห์ที่สามของเดือน  เนื่องจากวันพธุที่ 11 มีนาคม 2558  และ 
                                       วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันประชุม คบม. ซึ่งเล่ือนมาจากสัปดาห์ที่สองของเดอืน 
 

         มติที่ประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2558 
ตามท่ีเสนอ    อน่ึง การประชุมครั้งที่ 42(1/2558) ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ประธานแจ้งว่าจะเดินทาง 
ไปประชุมเจรจาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศตะวันออกกลาง  
ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2558   จึงงดการประชุมครั้งดังกล่าว  
 

     5.2 การกรอก มคอ.3 ออนไลน์ 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนดุล   ซึ่งเข้าประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร์  หารือที่ประชุมว่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  ขอให้สอบถามเกี่ยวกับการกรอก มคอ.3 ออนไลน์ว่า
ให้เปิดระบบเร็วขึ้นได้หรือไม่    เน่ืองจากอาจารย์ประสงค์จะกรอกข้อมูลก่อนเวลาที่กําหนดให้จัดทํา มคอ.  ซึ่งฝ่าย-
เลขานุการแจ้งว่า สามารถกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา   หากประสงค์จะกรอกข้อมูลก่อนเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่    
ที่รับผิดชอบของคณะกรอกข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนเน่ืองจากยังไม่มีข้อมูลเบ้ืองต้นในระบบ    
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    5.3 การส่งระดับขั้นล่าช้า  

                    ประธานแจ้งขอความร่วมมือคณะให้ส่งระดับขั้นตรงตามกําหนดคือ  วันที่ 25 ธันวาคม 2557  หาก
ไม่มีเหตุสมควรจะไม่อนุมัติให้ส่งระดับขั้นล่าช้า  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
ขอหารือว่า ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2557  อาจารย์จะเข้าร่วม Workshop  ซึ่งจัดโดยสาํนักวิจัยและพัฒนา  
จะขอเลื่อนกําหนดการส่งระดับขั้นจากวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2557   ซึ่งรองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาแจ้งว่า ขอให้ส่งตามกําหนดเน่ืองจากการส่งระดับขั้นกําหนดเป็นการล่วงหน้า ดังน้ัน อาจารย์ต้องบริหาร
จัดการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว   
 

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.    
 

 

 

    (นางอุไรรัชต์  กาเทพ)                          (นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย)    
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  
      บันทึกการประชุม                                 กรรมการและเลขานุการ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              


