
                
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 2/2548 

วันพุธที ่ 2 กุมภาพันธ ์ 2548   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ   สนัตปิระชา 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่    กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์ งามศรีตระกลู 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา   อดลุยธรรม 
6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา คณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา คณะเภสชัศาสตร ์   กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดกีร    วิวฒันปฐพี 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
9.  รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวิจยั  คณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
10. รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร ์   กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน   
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์     กรรมการ 
      อาจารยป์รตัถ  พรหมมี   (แทน) 
12. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง  และ 
      รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                   กรรมการและเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
13. รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์       กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
14. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                           ผูช้่วยเลขานกุาร 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
2.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั     กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา คณะทรพัยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สรุไกร   เพ่ิมค า 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร ์     กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วงจนัทร ์  เพชรพิเชฐเชียร 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยวี์ระชยั  ธรรมวานิช 
6.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา     กรรมการ 
     เขตการศกึษาภเูก็ต  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผูช้่วยศาสตราจารยจ์งพิศ  ศิริรตัน ์         ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ 
2.  รองศาสตราจารยอ์าริสา  รตันเพ็ชร ์  ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
3.  อาจารยพ์นิดา  สขุศรีเมือง                    ผูชี้แ้จงเรื่อง  หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา 
4.  อาจารยธี์ริศรา  ผลเกิด   ภาษาจีน หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548 คณะศิลปศาสตร ์
5.  อาจารย ์ดร.รตันา  เวทยป์ระสิทธ์ิ                           ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชา 
6.  อาจารยธ์นกร  วฒิุไกรวิบลูย ์                  ธรุกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548 
      โครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
7. นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศิริวรางกรู                  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
   เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ประธานเปิดการประชมุ จากนัน้ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 
ดงันี ้
 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     1.1  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัวิจยัมืออาชีพ    
           ประธานแจง้วา่ มหาวิทยาลยัจะจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัวิจยัมืออาชีพ รุน่ท่ี  3  “วิจยัเพ่ือ
ประเมินหลกัสตูร”  ในระหวา่งวนัท่ี 22-24 มีนาคม 2548 โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกบัเนือ้หา สว่นกระบวน-
การท าวิจยัและการออกแบบเครื่องมือจะเป็นขัน้ตอนตอ่ไปซึง่จะตอ้งพิจารณาตามลกัษณะของวิชาชีพ และขอความ
รว่มมือคณะท่ียงัไมแ่จง้ช่ือผูเ้ขา้อบรม  ใหแ้จง้ช่ือไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือจะไดด้  าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 
 

       1.2  การประชมุประสานงานบคุลากรงานทะเบียนกลางและงานบริการการศกึษา 
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    ประธานแจง้วา่  มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหป้รบัเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนเรียน  ส  าหรบันกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 1 ในภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2548 ใหม ่  จากเดิมเป็นแบบ Package  ซึง่เป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บันกัศกึษาเพ่ิมมากขึน้ จงึจดัประชมุเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานดา้นทะเบียนนกัศกึษาจากทกุคณะเพ่ือประสานการ
ปฏิบตัิ-งานซกัซอ้มความเขา้ใจใหต้รงกนั และแลกเปลี่ยนปัญหาท่ีพบนอกเหนือจากเรื่องนี ้ ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์
2548  เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี และขอเชิญคณะกรรมการวิชาการฯ เขา้รว่มประชมุ
ดงักลา่วดว้ย 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

           1.3 การประชมุเก่ียวกบัการรบันกัศกึษาโดยวิธีรบัตรงระบบใหม ่   
                 ประธานแจง้วา่ มหาวิทยาลยัจะจดัประชมุระดมความคิดเห็น เรื่อง  การรบันกัศกึษาโดยวิธีรบัตรง
ระบบใหม ่ ในวนัพธุท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2548  เวลา 09.30-16.30 น. ณ หอ้งประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี   โดยเชิญ
คณะกรรมการวิชาการทกุวิทยาเขตเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

            1.4 การบรรยายขยายผลการเขา้รว่มสมัมนา โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สวิุมล  เขีย้วแกว้ 
                             ประธานแจง้วา่     มหาวิทยาลยัจะจดับรรยายเพ่ือขยายผลในการเขา้รว่มสมัมนา    ในหวัขอ้ 
“Productivity Infusion in School Curricula”   ระหวา่งวนัท่ี 15-19 พฤศจิกายน  2547   ณ  ประเทศฟิลิปปินส ์  โดย  
รศ.ดร.สวิุมล  เขีย้วแกว้  คณะศกึษาศาสตร ์ ในวนัศกุรท่ี์ 25 กมุภาพนัธ ์2548  เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอ้งประชมุ 1  
ส านกังานอธิการบดี ซึง่มหาวิทยาลยัไดเ้ชิญคณะกรรมการวชิาการจากทกุวิทยาเขต  รองคณบดีท่ีดูแลดา้นการประกนั
คณุภาพ/ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบคุลากรท่ีสนใจ  เขา้รว่มฟังการบรรยายในครัง้นี ้
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ  
 

      1.5 โครงการเรียนลว่งหนา้ (Advanced Placement Program) 
    ประธานแจง้วา่  มลูนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) มลูนิธิ
พฒันาผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (มลูนิธิ พสวท.)  และส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    ไดร้ว่มกนัจดัท าโครงการเรียนลว่งหนา้ในระดบัโครงการน ารอ่ง  (AP Program)  ขึน้  
และขอเชิญมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ขา้รว่มกิจกรรมในโครงการนีโ้ดยเป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัสมัมนาเพ่ือ
ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานของโครงการใหก้ลุม่เป้าหมายในภาคใตไ้ดร้บัทราบ    ซึง่มหาวิทยาลยัไดต้อบรบัเป็น
เจา้ภาพรว่มโดยจะจดัสมัมนาประมาณเดือนมีนาคม  2548    และในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2548  มหาวิทยาขอนแก่น
เป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัสมัมนาโครงการนีใ้หก้ลุม่เป้าหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่1/2548 
     วันพุธที ่ 5 มกราคม  2548 
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      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข   
 
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  นกัศกึษาไดร้บัรางวลัการประกวดแข่งขนั Big Idea Big Award   
                         ท่ีประชมุรบัทราบ  นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการไดร้บัรางวลัจากการประกวดแข่งขนั Big Idea Big 
Award ซึง่จดัโดยส านกัสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สกว.) เม่ือวนัท่ี 18-26 ธนัวาคม 2547 เพ่ือ
น าเสนอแผนการตลาดเพ่ือหาสดุยอดแผนการตลาด OTOP ดีเดน่ระดบัประเทศ โดยไดร้บัรางวลัที่ 3 และรางวลั
ชมเชยอนัดบั 1  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   

4.2  แผนการพฒันาสื่อการสอน Virtual Classroom และ CAI ของคณะ 
         ท่ีประชมุรบัทราบ     แผนการพฒันาสื่อการสอน Virtual Classroom และ CAI  ของคณะตา่ง ๆ   ซึง่
คณะไดแ้จง้แผนการพฒันาสื่อการสอนดงักลา่ว ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
 

4.3  การเทียบคณุวฒิุผูส้  าเรจ็การศกึษาจากกลุม่ประเทศในภมูิภาคตะวนัออกกลาง  
       ท่ีประชมุรบัทราบ     การเทียบคณุวฒิุผูส้  าเรจ็การศกึษาจากกลุม่ประเทศในภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

ซึง่มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าประกาศเรื่องนีแ้ละไดม้ีการประชาสมัพนัธก์ารขอเทียบคณุวฒิุใน Web site ของงานทะเบียน
กลาง วิทยาเขตหาดใหญ่  และงานทะเบียนและสถิตินกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรบัทราบขอ้มลูของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว 
 

4.4  หารือแนวทางป้องกนัการลกัทรพัยแ์ละทจุริตการสอบ   
       ท่ีประชมุรบัทราบขอ้มลู  ปัญหา  ขอ้เสนอแนะ  แนวทางป้องกนัการลกัทรพัยแ์ละทจุริตการสอบของ 

นกัศกึษา   ซึง่ปัญหาดงักลา่วเป็นปัญหารว่มกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ 

 

วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
      5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 

5.1.1  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ   
     คณะวิทยาการจดัการเสนอขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาพลศกึษา   และเป็น
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี   จ  านวน  1  รายวิชา   และเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี   จ  านวน  2 รายวิชา   ส  าหรบั
นกัศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2544 ตัง้แต ่
ภาคการศกึษาท่ี  2  ปีการศกึษา  2547  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
     1. รายวิชา 463-261 การเตน้ร  าแบบละตนิ  (Latin Dance)   จ านวน 1(0-2-2) หน่วยกิต   
     2. รายวิชา 463-361 การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relations)  จ านวน 3(2-2-2) หน่วยกิต 
     3. รายวิชา 463-362 การพดูในท่ีชมุชน  (Public Speaking)  จ านวน 3(2-2-2) หน่วยกิต 
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                  มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว  โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการขอเปิด
รายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
 

                1. รายวิชาการเตน้ร  าแบบละติน   แกไ้ขดงันี ้
                     -  หนา้ 1 ขอ้ 2. ค าวา่  “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ภาคทฤษฎี”  
              -  หนา้  2 ขอ้ 5. เหตผุลในการขอเปิดรายวิชา  ขอ้ 5.4  ค าวา่  “เพ่ือสอนใหน้กัศกึษา”   แกเ้ป็น   
“เพ่ือให ้นกัศกึษา” 
                     -  หนา้ 2 ขอ้ 7. ค าอธิบายรายวิชา  ค าวา่ “เพ่ือโชวแ์สดง”   แกเ้ป็น   “เพ่ือการแสดง” 
                     -  หนา้ 5  ขอ้ 9.4  ค าวา่ “การเรียนการ”  แกเ้ป็น  “การเรียนการสอน” 
                     -  หนา้ 5  ขอ้ 9.5 ขอ้ความ “CD สาธิตการเตน้ร  าแบบละติน” ตดัออก  และใหน้ าไปไวใ้นขอ้ 9.4  
                            2. รายวิชาการประชาสมัพนัธ ์  ตรวจสอบและแกไ้ขดงันี ้
                         - หนา้ 1 ขอ้ 2. ค าวา่  “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ภาคทฤษฎี”  
                     -  หนา้ 2 ขอ้ 7. ค าอธิบายรายวิชา   ค  าว่า  “การวิจยั”   แกเ้ป็น   “การสบืคน้”   และค าวา่  “การ
เขียนข่าว และการเขียนบทความ”    แกเ้ป็น   “การเขียนข่าวและการเขียนบทความเชิงสารคดี”    เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ  
                      - หนา้ 4 และ 5   ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา     ใหต้รวจสอบจ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้     ใน
ช่องจ านวนชั่วโมง   ทฤษฎี  ปฏิบตัิ  และศกึษาดว้ยตนเอง ใหส้อดคลอ้งกนั และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
                3. รายวิชาการพดูในท่ีชมุชน   ตรวจสอบและแกไ้ขดงันี ้
                         - หนา้ 1  ขอ้  2. ค าวา่  “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ภาคทฤษฎี”  
                     - หนา้  2  ขอ้  5. เหตผุลในการขอเปิดรายวิชา   ค  าวา่ “การตวัในสงัคม”  แกเ้ป็น  “การวางตวั
ในสงัคม” 
                     - หนา้ 4 และ 5   ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา  ใหต้รวจสอบจ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้  ในช่อง
จ านวนชั่วโมง   ทฤษฎี  ปฏิบตั ิ และศกึษาดว้ยตนเอง ใหส้อดคลอ้งกนั และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 

5.1.2  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์  
           คณะวิทยาศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา 322-397 โครงงานย่อยทางคณิตศาสตร ์(Mini Project in 
Mathematics) จ านวน 1(0-0-3) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2546   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2548  เป็นตน้ไป    ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ 
 

                  มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว  โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการขอเปิด
รายวิชากอ่นเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
           1. ใหแ้กช่ื้อรายวิชา  เป็น  “โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร”์ 
           2. หนา้แรก   ขอ้ 2. จ านวนหน่วยกิต  ค าวา่ “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ภาคทฤษฎี” 
                              3. หนา้แรก   ขอ้ 3.2  ควรระบใุหช้ดัเจนวา่รายวิชาดงักลา่วเป็นรายวิชาในกลุม่ใดของหมวดวิชา
เฉพาะ และจดัสอนใหน้กัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาใด  
           4. หนา้  2   ขอ้ 4. ภาควิชาท่ีรบัผิดชอบ    ค  าวา่ “หาดใหญ่”  ควรตดัออก 
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           5. หนา้  2   ขอ้ 5. เหตผุลในการขอเปิดรายวิชา    ควรระบใุหช้ดัเจนวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของหลกัสตูร สาขาวิชาใด 
 

           6. หนา้  2  ขอ้ 6. วตัถปุระสงคร์ายวิชา   ค  าวา่ “322-397”  ควรตดัออก 
           7. หนา้  2  ขอ้ 7.ค าอธิบายรายวิชา  แกไ้ขดงันี ้
                          -  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  บรรทดัแรก  แกเ้ป็น  “เรียนรูแ้ละฝึกฝนกระบวนการในการท า
โครงงานทางคณิตศาสตรห์รือคณิตศาสตรป์ระยกุตเ์บือ้งตน้”    
                         -  ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ   ค  าวา่  “practise,”    แกเ้ป็น   “practice in”    และค าวา่ 
“such that”  แกเ้ป็น  “such as” 
           8. หนา้ 2 ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา   รายวิชาไดใ้ชเ้วลา 3 ชั่วโมงตอ่หนึ่งสปัดาห ์    จงึควรใชจ้  านวน
ชั่วโมงตลอดภาคการศกึษา 45 ชั่วโมง   แตใ่นเคา้โครงรายวิชาปรากฏเพียง 16 ชั่วโมง 
                              9. หนา้ 3 ขอ้ 12. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ  แกเ้ป็น “อาจารยผ์ูส้อน” และใหร้ะบรุายช่ือเฉพาะอาจารย์
ผูส้อน 
                            10. หนา้ 6 ขอ้ 13. เครื่องมืออปุกรณ ์   แกเ้ป็น    “เครื่องมือและอปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบการเรียนการ
สอน”  และควรระบเุฉพาะเครื่องมือและอปุกรณเ์ท่านัน้ เช่น เครื่องฉายแผ่นใสและ LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร ์
เป็นตน้ 
                            11. หนา้ 6 ขอ้ 14.เอกสารประกอบ แกเ้ป็น “หนงัสือ ต  ารา วารสาร ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน”  
และควรระบรุายช่ือหนงัสือท่ีใชส้อน 

 

      5.1.3  การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                             คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ ดงันี ้
          1. เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ (เลือก) หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2546    และเป็นวิชาเลือกเสรี   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2548  
เป็นตน้ไป จ านวน  1 รายวิชา  คือ   รายวิชา  226-439 ลอจีสติกกบัระบบการขนถ่ายวสัดสุมยัใหม ่ (Logistic and 
Advanced Material Handling System) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
          2. เปิดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์(เลือก)   หลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2546  จ านวน 2 รายวิชา คือ 
        1) รายวิชา 215-294 เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing)   จ านวน 2(1-3-0) หน่วยกิต 

       2) รายวิชา 215-295 แนะน ากลศาสตรข์องไหล (Introduction to Fluid Mechanics) จ านวน    
2(2-0-3)  หน่วยกิต 

 

                  มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบการเปิดรายวิชาดงักลา่ว   โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการขอเปิด
รายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
                              1. รายวิชา 226-439 ลอจีสติกกบัระบบการขนถ่ายวสัดสุมยัใหม่    
                                 1) ประเดน็ช่ือรายวิชา 
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                                      - ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษยงัไมส่อดคลอ้งกนั กลา่วคือ ช่ือภาษาไทยใชค้  า
วา่ “สมยัใหม”่  แตช่ื่อภาษาองักฤษ ใชค้  าวา่ “Advanced” จงึใหพิ้จารณาวา่ช่ือภาษาองักฤษ   จะใชค้  าวา่ “Modern”   
 
 

หรือค าวา่  “Advanced”    และหากใชค้  าใด    ใหร้ะบใุนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ   บรรทดัแรก    ใหส้อดคลอ้ง
กบัค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย     
                                      - ใหต้รวจสอบการเขียน  ค าวา่ “ลอจีสติก”  และแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทกุท่ีท่ีค  านีป้รากฏ  
                                      - ค าวา่ “Logistic”  เป็นศาสตรห์รือไม ่ หากเป็นศาสตร ์ใหแ้กเ้ป็น “Logistics” 
                                 2)  ประเดน็ค าอธิบายรายวิชา 
                                       - ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   บรรทดัแรก   แกไ้ขเป็น   “ความหมายและความสมัพนัธ์
ระหวา่งลอจีสติกกบัระบบการขนถ่ายวสัดสุมยัใหม่”    และใหเ้พ่ิมค าวา่   “สมยัใหม”่   ไวใ้นค าอธิบายรายวิชาภาษา-
องักฤษดว้ย  โดยใหส้อดคลอ้งกบัช่ือรายวิชาภาษาองักฤษท่ีปรบัใหม ่  
                                       - ควรหยดุวลีดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค (full stop) แลว้ขึน้ตน้อกัษรตวัแรกดว้ยตวัใหญ่ 
                                  3)  เอกสารอา้งอิงใหเ้ขียนตามหลกัสากล    ควรเรียงตามล าดบัตวัอกัษร    และเรียงหนงัสือ
ภาษาไทยขึน้ก่อน 
                                  4)  ควรแกไ้ขปีการศกึษาท่ีเปิดสอนเป็นปี  “2548” 
                              2. รายวิชา 215-294 เขียนแบบเทคนิค  
                                  1)  หนา้แรก ขอ้ 2.  จ านวนหน่วยกิต  ค  าวา่ “บรรยาย”  แกเ้ป็น  “ทฤษฎี” 
                                  2)  รายวิชานีก้  าหนดใหเ้ป็นวิชาเลือกเสรี   จงึใหแ้กห้นา้แรก  ขอ้ 3.1 ค าวา่  [ / ]  ศกึษาทั่วไป   
[ / ]  วิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์  [ / ]  เลือก    โดยใหต้ดัเครื่องหมาย  /  ออก    และแกข้อ้ความ   “จดัสอนให้
นกัศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั“  เป็น   “จดัสอนให้
นกัศกึษาในหลกัสตูร……………”    และเพ่ิม  [ / ] วิชาเลือกเสร ี
                                   3)  ปรบัเหตผุลในการขอเปิดรายวิชาใหเ้ป็นเหตผุลทางวิชาการ   
                                   4)  ค าอธิบายรายวิชา   ตรวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
                                        - ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  บรรทดัแรก    ใหแ้กเ้ป็น  “ความส าคญัของการเขียนแบบ  
เครื่องมืออปุกรณแ์ละวิธีการใช”้   และบรรทดัท่ี 3  ใหต้รวจสอบการเขียน ค าวา่ “กร๊าฟฟิค” และแกใ้หถ้กูตอ้ง     
                                        - ปรบัค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทดัแรก  ค าวา่ “ความส าคญั”  แตค่  าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Introduction”    
                                        - ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษควรหยดุวลีดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค (full stop) 
                                   5)  เคา้โครงรายวิชาควรระบจุ านวนชั่วโมงบรรยาย และชั่วโมงปฏิบตัิในแตล่ะบทใหช้ดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิต 
                                   6)  อาจารยผ์ูส้อนมีคณุวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี  แตร่ายวิชาดงักลา่วเป็นรายวิชาท่ีสอน
ในระดบับณัฑิตศกึษา 
                                   7)  การระบเุอกสารอา้งอิงใหเ้ขียนตามหลกัสากล   ควรเรียงตามล าดบัตวัอกัษร  และเรียง
หนงัสือภาษาไทยขึน้ก่อน  
                               3. รายวิชา 215-295 แนะน ากลศาสตรข์องไหล  
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                                  1)  รายวิชานีก้  าหนดใหเ้ป็นวิชาเลือกเสรี   จงึใหแ้กห้นา้แรก  ขอ้ 3.1 ค าวา่  [ / ]  ศกึษาทั่วไป   
[ / ]  วิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์ [ / ]  เลือก  โดยใหต้ดัเครื่องหมาย  /  ออก   และแกข้อ้ความ   “จดัสอนใหน้กัศกึษา 
 
 

ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั“   เป็น   “จดัสอนใหน้กัศกึษาในหลกั-
สตูร……………”   
             2)  เหตผุลในการขอเปิดรายวิชา ค าวา่ “สาขาวิชาอาชีวอนามยั”   แกเ้ป็น  “สาขาวิชาอาชีว-
อนามยัและความปลอดภยั” 
             3)  วตัถปุระสงคร์ายวิชา  ขอ้ 6.4 ค าวา่ “เครื่องจกักล”  แกเ้ป็น  “เครื่องจกัรกล” 
             4)  ขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  บรรทดัสดุทา้ย  แกเ้ป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร”์ 
             5)  เอกสารอา้งอิงใหเ้ขียนตามหลกัสากล   และเรียงตามล าดบัตวัอกัษร    

 

 5.1.4  การเปิดรายวิชาและปรบัปรุงรายวิชาของคณะแพทยศาสตร ์
       คณะแพทยศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชาและปรบัปรุงรายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ   
ส  าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2544  ท่ีเขา้ศกึษาในชัน้ปีท่ี 4 ตัง้แตภ่าคการ-
ศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา  2548  เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดงันี ้
      ปรับปรุงรายวิชา  
       1. รายวิชา 388-411 การสง่เสริมและธ ารงสขุภาพ 1 (Health Promotion and Health 
Maintenance I)  จ านวน 2(1-0-2) หน่วยกิต  โดยปรบัปรุงจ านวนหน่วยกิต จากเดิม “3(1-2-2)”  เป็น  “2(1-0-2)” และ
ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา   
                  2. รายวิชา 388-412  การสง่เสริมและธ ารงสขุภาพ 2 (Health Promotion and Health 
Maintenance II)  จ านวน  3(0-4-2) หน่วยกิต  โดยปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา      
      เปิดรายวิชา 
                  1. รายวิชา 388-471 เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกเฉพาะสาขา 1 (Selected Ambulatory Care I)   
จ านวน  2(1-0-2) หน่วยกิต   
      2. รายวิชา 388-472 เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกเฉพาะสาขา 2  (Selected Ambulatory Care II)   
จ านวน  3(0-4-2) หน่วยกิต 

 

                  มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบการปรบัปรุงรายวิชา  การเปิดรายวิชา  และการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร 
ซึง่ท าใหม้ีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรเพ่ิมขึน้  จากเดิม 250 หน่วยกิต  เป็น  254 หน่วยกิต   โดยใหแ้กไ้ขราย-
ละเอียดในเอกสารหลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
                              1. รายวิชา 388-411 การสง่เสริมและธ ารงสขุภาพ 1 แกไ้ขดงันี ้
                      - หนา้ 2   ขอ้ 8. ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษยงัไมส่อดคลอ้งกนั   จงึใหแ้ก้
ค  าวา่  “มานษุยวิทยา”  เป็น  “มนษุยศาสตร”์  และใหย้า้ยค าวา่ “epidemiology” ไปไวห้ลงัค าวา่ “social sciences”     
                      - หนา้ 3 ขอ้ 10.4 หนงัสือ  ต ารา  วารสารฯ   ใหร้ะบช่ืุอหมวดหนงัสือก่อนเริ่มล าดบัท่ี 1    
                  2. รายวิชา 388-412 การสง่เสริมและธ ารงสขุภาพ 2   แกไ้ขดงันี ้ 
                       -  หนา้  3 ขอ้ 10.4 หนงัสือ  ต ารา  วารสารฯ   ใหร้ะบช่ืุอหมวดหนงัสือก่อนเริ่มล าดบัท่ี 1    
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                  3. รายวิชา 388-471 เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกเฉพาะสาขา 1  แกไ้ขดงันี ้
                       - หนา้แรก ขอ้ 3. เป็นรายวิชาในหลกัสตูร บรรทดัท่ี 4 ใหย้า้ยขอ้ความ “การใหค้วามเห็นชอบ    
เม่ือวนัท่ี ………”  ไปไวต้อ่จากค าวา่  “ทราบ”  ในบรรทดัท่ี 3 

 

  5.1.5 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548  โครงการ- 
จดัตัง้คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 

           เขตการศกึษาภเูก็ตเสนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ หลกัสตูร- 
ใหม ่ พ.ศ. 2548    โครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                  มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบหลกัสตูรดงักลา่ว  โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสาร
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
           1. มีหลายรายวิชาท่ีมีรายวิชาบงัคบัก่อน   คือ  976-130   แตไ่มป่รากฏรายวิชานีใ้นโครงสรา้ง
หลกัสตูรและแผนการศกึษา 
           2. การตรวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

                    1) หนา้ 1 ขอ้ 4.1 หลกัการและเหตผุล บรรทดัท่ี 4  นบัจากบน  ใหต้รวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้ความ  “เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553”  และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
               2) หนา้ 2 บรรทดัแรกและทกุท่ีท่ีปรากฏ ค าวา่ “วิทยาเขตภเูก็ต” ใหแ้กเ้ป็น “เขตการศกึษาภเูก็ต” 
               3) หนา้  2 และ 3  ขอ้  6, 8, 10, 11  ค าวา่  “พ.ศ. 2547”  ตดัออก   และขอ้ 7  ขอ้ความ “พ.ศ. 
2547  และ/หรือวิธีอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดแลว้เสนอสภามหาวิทยาลยัทราบ”  ตดัออก 
               4) หนา้ 10 ใหต้รวจสอบจ านวนหน่วยกิตในวงเลบ็ของรายวิชา 975-150 วา่ถกูตอ้งหรือไม ่
               5) หนา้ 14 และทกุท่ีท่ีปรากฏ  ใหแ้กช่ื้อภาษาองักฤษของรายวิชา 976-315 ระบบบริหารราช-
การ  เป็น  “Government Administrative System”  
               6) หนา้ 14 และทกุท่ีท่ีปรากฏ  ใหแ้กช่ื้อภาษาองักฤษของรายวิชา 976-320 การวจิยัด าเนิน-
งาน  ค าวา่ “Operations”  เป็น  “Operation”     
               7) หนา้ 19  บรรทดัท่ี 6  นบัจากบน   ขอ้ความ   “ซึง่ไดพิ้จารณาแลว้วา่มีประโยชน”์   ควรระบ ุ
ผูพิ้จารณาใหช้ดัเจน  
                                  8) หนา้ 19  บรรทดัสดุทา้ย  นบัจากลา่ง  ขอ้ความ  “เป็นหน่วยกิตตามหลกัสตูรได”้  ใหแ้กเ้ป็น        
“เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสตูรได”้   
               9) หนา้ 20 บรรทดัท่ี 4 นบัจากบน  รหสัประจ าหน่วยงาน  ใหแ้กเ้ป็น  “รหสัประจ ากลุม่วิชา” 
 

             10) ขอใหแ้กไ้ขค าอธิบายรายวิชาดงัต่อไปนี ้
                         - รายวิชา 976-242 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  ค าวา่ “วฎัจกัร”  เป็น  “วฏัจกัร” 

                    - รายวิชา 976-302  ระบบการช าระเงินและระบบความมั่นคงส าหรบัธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์  
ค  าวา่ “ลายเซน็ดิจิทลั”   เป็น  “ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส”์ 
             - รายวิชา 976-313 การลงทนุ   ค  าวา่ “สภาวะการณ”์   เป็น  “สภาวการณ”์  
                    - รายวิชา 976-331 การพฒันาระบบเซริฟ์เวอร ์ค าวา่ “กราฟฟิค” เป็น  “กราฟิกส”์ 
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                    - รายวิชา 976-410 การจดัการกลยทุธ ์ ค าวา่ “พนัธะกิจ”  เป็น  “พนัธกิจ”  

                11) ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัรายวิชา   ปรากฏวตัถุ-
ประสงคข์อ้ท่ี 2 ซ า้กนั 2 ท่ี   และในวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 3 ควรเพ่ิมรายวิชา 975-230 ระเบียบวิธีทางสถิติ ไวด้ว้ย  
 

     5.1.6  หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2548  คณะศิลปศาสตร ์
               คณะศิลปศาสตรเ์สนอหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  

2548  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                       มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว  โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสาร
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
                 1. ช่ือสาขาวิชาภาษาจีน   ใหพิ้จารณาช่ือสาขาวิชาใหช้ดัเจน    เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจดุเนน้
ของหลกัสตูรท่ีเป็นการประยกุตใ์ชภ้าษาจีน   
                                    2. หวัขอ้อาจารยผ์ูส้อน    ปรบัรายละเอียดและรูปแบบการพิมพใ์หส้อดคลอ้งกบัการก าหนด
หวัขอ้อาจารยผ์ูส้อนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด     
                 3. รายวิชา 892-363 สมัมนาจีน 1 และรายวิชา 892-463 สมัมนาจีน 2  ใหแ้จง้งานทะเบียน
กลางเก่ียวกบัการเรียกเก็บคา่หน่วยกิตการศกึษาดว้ยตนเองดว้ย 
                  4. ค าอธิบายรายวิชา  ใหเ้รียงตามรหสัรายวิชาจากนอ้ยไปหามาก  โดยไมต่อ้งแยกหมวดวิชา/
กลุม่วิชา                
                                   5. ภาคผนวก   
                     - ใหเ้พ่ิมภาคผนวก  สรุปหลกัการและเหตผุล ปรชัญาของหลกัสตูร  และวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร  ก่อนภาคผนวก ข 
                     - ภาคผนวก  ข    ใหเ้พ่ิมวตัถปุระสงคข์อ้ 4.2.3  และตารางในสว่นของช่อง “รายวิชารหสั”  
ใหต้ดัออก   
                     - ภาคผนวก  จ   ระเบียบฯ ใหต้ดัออก      และระบใุนหลกัสตูรในขัน้ตอนการเสนออนมุตัิ
หลกัสตูร 
                     - ใหแ้นบค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรฯ  เป็นภาคผนวกสดุทา้ย   และไมต่อ้ง
แนบหนงัสือขอแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรฯ ไวใ้นหลกัสตูร 
                6. ประเดน็การแกค้  าผิด   ใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรและตรวจสอบความถกูตอ้ง
ในภาพรวมอีกครัง้    

 

   5.2  เร่ืองสืบเน่ือง  
   5.2.1  โครงการเรียนลว่งหนา้ (Advanced Placement Program) 

                                 ยา้ยไปเป็นวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ  และเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบในการ
ประชมุคณะกรรมการวิชาการทกุวิทยาเขต 

  

   5.2.2  หารือแนวทางป้องกนัการลกัทรพัยแ์ละทจุริตการสอบ   
             ยา้ยไปเป็นวาระท่ี 1.6  เรื่องเสนอใหท่ี้ประชมุทราบ 
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   5.2.3  การน ารายวิชา 100-101 การศกึษาทั่วไป  เปิดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่   
                                 ยา้ยไปพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการวิชาการทกุวิทยาเขต    

วาระที ่ 6   เร่ืองอืน่ ๆ 
      6.1  ก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2548  
             ฝ่ายเลขานกุารไดเ้สนอก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจ าปี  พ.ศ. 
2548    ซึง่การประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่     ก าหนดประชมุเดือนละครัง้ในวนัพธุสปัดาหแ์รก
ของ เดือน  เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งประชมุ 215  ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  กรณีท่ีวนัพธุสปัดาหแ์รก
ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  จะประชมุในวนัพธุสปัดาหท่ี์สองของเดือน  โดยมีก าหนดการประชมุประจ าปี พ.ศ. 2548 
ดงันี ้
  ครัง้ท่ี 1/2548  วนัพธุท่ี        5  มกราคม 2548 
                       ครัง้ท่ี 2/2548                วนัพธุท่ี        2 กมุภาพนัธ ์2548 
  ครัง้ท่ี 3/2548  วนัพธุท่ี        2 มีนาคม  2548   
  คร้ังที ่4/2548  วันพุธที ่   30 มีนาคม  2548 *  
  ครัง้ท่ี 5/2548  วนัพธุท่ี        4  พฤษภาคม 2548 
  ครัง้ท่ี 6/2548  วนัพธุท่ี        1 มิถนุายน  2548    
  ครัง้ท่ี 7/2548  วนัพธุท่ี        6 กรกฎาคม  2548   
  ครัง้ท่ี 8/2548  วนัพธุท่ี        3 สิงหาคม  2548  
  ครัง้ท่ี 9/2548  วนัพธุท่ี        7  กนัยายน  2548  
  ครัง้ท่ี 10/2548  วนัพธุท่ี        5  ตลุาคม  2548   
  ครัง้ท่ี 11/2548  วนัพธุท่ี        2 พฤศจิกายน  2548 
  ครัง้ท่ี 12/2548  วนัพธุท่ี        7 ธนัวาคม  2548 
      *การประชมุเดือนเมษายน วนัพธุสปัดาหแ์รกและวนัพธุสปัดาหท่ี์สองตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ หาก
มีวาระเสนอท่ีประชมุจ านวนมากและเป็นเรื่องเรง่ดว่น   ก าหนดใหป้ระชมุในวนัท่ี 30 มีนาคม 2548  กรณีมีวาระการ
ประชมุนอ้ยและไมใ่ช่เรื่องเรง่ดว่นเสนอใหง้ดการประชมุในเดือนเมษายน 
 

       มตทิีป่ระชุม    เหน็ชอบก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจ าปี  
2548   ตามท่ีเสนอ 
 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 
 

 

 

       อไุรรชัต ์ กาเทพ                                 สินีนาฏ   บญุช่วย 

  (นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)      (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
     ผูช้่วยเลขานกุาร        รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
    บนัทกึการประชมุ     กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
                                                                 

 

                                                                                                     ประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ ์

                     (นางประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ)์  
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                           หวัหนา้งานทะเบียนกลาง    
                           รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
                         กรรมการและเลขานกุาร 


