
                วาระที ่ 2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 9/2548 

วันพุธที ่ 7 กันยายน  2548   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  1  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ   สนัตปิระชา 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์         กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์                              กรรมการ 
      อาจารยท์นัตแพทยห์ญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชผูล  (แทน) 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์                           กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั   คณะศิลปศาสตร ์          กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
 9.  ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย         กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
10. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
      เขตการศกึษาภเูก็ต  
11. รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                      กรรมการและเลขานกุาร 
      นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
12. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
13. รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์              กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
14. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                       กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สทุธรงัษี 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                       กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร  โตวฒันะ 
3.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ           กรรมการ 
     อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
5.  รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                              กรรมการ 
     อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน  
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                        กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 
7.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี    กรรมการ          
     ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
8.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  อาจารยส์มเจตน ์ ศรีระบาย             ผูร้ว่มชีแ้จงเรื่อง หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบริการ 
                                                           (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2549 และสาขาวิชาการจดัการ 
                                                           การท่องเท่ียว  (หลกัสตูรนานาชาติ)  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.2549  คณะอตุสาห- 
                                                           กรรมบริการ   
2.  นายสพุฒัน ์ จรุะกะนิตย ์                 งานทะเบียนกลาง 
3.  นางอภุาภรณ ์ แกว้สวสัดิ ์                งานทะเบียนกลาง 
4.  นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศิริวรางกรู     งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 
    เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้  ประธานเปิดการประชมุ และแนะน ากรรมการใหม่ คือ รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น  
ศภุธีรสกุล  ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .ชุติมา  
ตนัติกิตติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะทรพัยากรธรรมชาติ  จากนัน้ ไดด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี ้
 

วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                   ไมม่ี  
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 8/2548 
     วันพุธที ่ 3 สิงหาคม  2548 
      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข 
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วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  สรุปภาพรวมการด าเนินการทบทวนการจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั 
                         ท่ีประชมุรบัทราบ  สรุปภาพรวมการด าเนินการทบทวนการจดัการรายวิชาศกึษาทั่วไปของมหา-
วิทยาลยั    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   และประธานขอใหฝ่้ายเลขานกุารประสานไปยงักอง
แผนงานเพ่ือน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัความพงึพอใจของบณัฑิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรรุ์น่ปีการศกึษา 2546  และ
ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์รุน่ปีการศกึษา 2545 ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ในการ
ประชมุครัง้ตอ่ไป   
  
 4.2  การสมัมนาเรื่อง  สหกิจศกึษา : ประโยชนแ์ละความรว่มมือทางธุรกิจ 

ท่ีประชมุรบัทราบ การสมัมนาเรื่อง สหกิจศกึษา :ประโยชนแ์ละความรว่มมือทางธุรกิจ ซึง่จดัระหวา่ง
วนัท่ี 27 กนัยายน 2548  เวลา 08.45-12.30 น. ณ หอ้งประชุมทองจนัทร ์หงศล์ดารมภ ์คณะแพทยศาสตร ์ ดังราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    และประธานขอเชิญกรรมการวิชาการเขา้รว่มการสมัมนาดงักลา่ว 
   

4.3  การปรบัปรุงแผนการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร ์
                           ท่ีประชมุรบัทราบ  การปรบัปรุงแผนการศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ-
คอมพิวเตอร ์ และสาขาวิชาวสัดศุาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้  
                           1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
             -  วิชากลุม่วิชาบริหารจดัการ /เศรษฐศาสตร ์  เดิมเรยีนในปีท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี 1   ยา้ยไป
เรียนในปีท่ี 2  ภาคการศกึษาท่ี  1 
                                -  รายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  เดิมเรียนในปีท่ี  2  ภาคการศกึษาท่ี 1  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ยา้ยไปเรียนปีท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี 1  จ านวน 3 หน่วยกิต  ลดเหลือ  3 หน่วยกิต 
      -  รายวิชา 340-325 ชมุชนมหาวิทยาลยัเขียว   เดิมเรียนปีท่ี  3  ภาคการศกึษาท่ี 1  ยา้ยไปเรียน
ปีท่ี  4  ภาคการศกึษาท่ี  1  
                                -  รายวิชา 344-321 การสื่อสารขอ้มลูและเครือข่าย   และรายวิชา  344-331 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบสารสนเทศ   เดิมเรียนปีท่ี  3  ภาคการศกึษาท่ี  2   ยา้ยไปเรียนปีท่ี  3  ภาคการศกึษาท่ี 1  
       -  รายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  เดิมเรียนปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2  จ านวน 3 หน่วยกิต   เพ่ิม
เป็น 9 หน่วยกิต  
       -  รายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ   เดิมเรียนปีท่ี  4  ภาคการศกึษาท่ี 1  จ านวน  6  หน่วยกิต  
ลดเหลือ  3 หน่วยกิต 
  2. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวสัดศุาสตร ์
                                 - รายวิชา 324-313 เคมีอนินทรียเ์บือ้งตน้  และรายวิชา 342-301 วิทยาศาสตรพ์อลิเมอร ์ เดิม 
เรียนปีท่ี  3  ภาคการศกึษาท่ี  1  ยา้ยไปเรียนปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2  
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        - รายวิชา 340-325 ชมุชนมหาวิทยาลยัเขียว  และวิชาภาษาองักฤษ  เดิมเรียนปีท่ี 3  ภาคการ-
ศกึษาท่ี  2  ยา้ยไปเรียนปีท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี  1 
        - รายวิชา 316-481 สมัมนาทางวสัดศุาสตร ์1 เดิมเรียนปีท่ี  4  ภาคการศกึษาท่ี 1  ยา้ยไปเรียน
ปีท่ี 4  ภาคการศกึษาท่ี  2   ท าใหจ้  านวนหน่วยกิตในปีท่ี 4  ภาคการศกึษาท่ี 1  ลดลง 1 หนว่ยกิต  และภาคการศกึษา
ท่ี  2  เพ่ิมขึน้  1 หน่วยกิต  
 

วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
     5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
            5.1.1 การเพ่ิมรายวิชาเลือกของคณะเภสชัศาสตร ์
                     คณะเภสชัศาสตรเ์สนอขอเพ่ิมรายวิชา   565 – 564   เป้าหมายยา  (Drug Target)     จ านวน  
3(3-0-3)หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกประจ าสาขาวิชาวิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ ของวิชา
เฉพาะสาขา หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2537 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
                     
                           มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเลือกตามท่ีเสนอ  
                       

            5.1.2 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบริการ (หลกัสตูรนานาชาติ) 
          หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549  คณะอตุสาหกรรมบริการ 

                    คณะอตุสาหกรรมบริการ   เสนอหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการบริการ   
(หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                 มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสาร 
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
                   1.  ใหเ้พ่ิมหวัขอ้ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน   ตอ่จากหวัขอ้ก าหนดการเปิดสอน   และปรบั
หวัขอ้อ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั 

                     2.  การฝึกปฏิบตัิงาน  ควรก าหนดใหน้กัศกึษามีทางเลือกวา่จะฝึกในลกัษณะสหกิจศกึษา หรือ
ฝึกปฏิบตัิงาน และระบไุวใ้นแผนการศกึษาดว้ย 
                                  3.  ใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและสมบรูณย่ิ์งขึน้  
 

            5.1.3  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสตูรนานาชาติ) 
        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549   คณะอตุสาหกรรมบริการ 
         คณะอตุสาหกรรมบริการ  เสนอหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว   

(หลกัสตูรนานาชาติ)  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2549    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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                   มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว โดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสาร
หลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้

         1. ใหเ้พ่ิมหวัขอ้ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ตอ่จากหวัขอ้ก าหนดการเปิดสอน และปรบั
หวัขอ้อ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั 

                      2. การฝึกปฏิบตัิงาน  ควรก าหนดใหน้กัศกึษามีทางเลือกวา่จะฝึกในลกัษณะสหกิจศกึษา หรือ
ฝึกปฏิบตัิงาน และระบไุวใ้นแผนการศกึษาดว้ย 
                        3.  ใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณย่ิ์งขึน้   
 

         5.1.4  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาวะรอพินิจท่ีลงทะเบียนภาคฤดูรอ้นแลว้ได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่2.00 ขึน้ไป 
           งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง  แนวปฏิบตัิการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษาในภาวะรอพินิจท่ี
ลงทะเบียนภาคฤดรูอ้นแลว้ ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่   พิจารณาการใหน้กัศกึษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศกึษาท่ี  2  ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรูอ้นแลว้    
ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่2.00 ขึน้ไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศกึษาท่ี 1 ถดัไปไดเ้ช่นเดียวกบั
นกัศกึษาท่ีมีภาวะปกติ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

             มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวปฏิบัติตามท่ีเสนอ  และใหง้านทะเบียนกลางรวบรวมขอ้มูล
การลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษากลุม่ดงักลา่วไวด้ว้ย 

 

 5.1.5   แนวปฏิบตัิการขออนมุตัิลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
                                      งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง แนวปฏิบตัิการขออนมุตัิลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ เพ่ือคณะ-
กรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณาในหลกัการกรณีนักศกึษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน  แลว้
พบว่าลงทะเบียนไม่ถูกตอ้ง  ให้นักศึกษาย่ืนค ารอ้งขอแก้ไขการลงทะเบียนเรียนท่ีงานทะเบียนกลาง  ภายใน  1  
สปัดาห ์  หลงัจากหมดก าหนดการสอบกลางภาคแลว้    มิฉะนัน้  นกัศกึษาจะไม่มีสิทธ์ิขอแกไ้ขอีก  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการขอแกไ้ขยอ้นหลงัภาคการศึกษาก่อนหนา้นัน้  ทัง้นี ้ใหเ้ริ่มใชต้ัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศกึษา 2548  ดงั
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    

   

   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบแนวปฏิบตัิการขออนมุตัิลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ตามหลกัการ        
ดงักล่าวท่ีเสนอ   และเห็นควรใหก้ าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขออนุมตัิลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษท่ีนอกเหนือการ
ลงทะเบียนเรียนปกติ 

         

5.1.6   การดแูลนกัศกึษาใหล้งทะเบียนเรียนตามหลกัสตูร      
งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง การดแูลนกัศกึษาใหล้งทะเบียนเรียนตามหลกัสตูร เพ่ือคณะ-

กรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณาแนวทางป้องกนัปัญหาการลงทะเบียนเรียนท่ีไมถ่กูตอ้งตามหลกัสตูร
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ของนกัศกึษา อนัเน่ืองมาจากนักศกึษาประสงคจ์ะยา้ยคณะแต่ไม่ไดด้  าเนินการตามระเบีบบฯ ว่าดว้ยการศกึษาขัน้
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    

 

           มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีความเห็นวา่  
ใหแ้ตล่ะคณะพิจารณาก าหนดกฎเกณฑห์รือเง่ือนไขในการรบันกัศกึษากรณีท่ียา้ยคณะ 

 

     5.1.7  การถอนรายวิชาโดยไดร้บัเงินคา่หน่วยกิตคืนในภาคฤดรูอ้น 
         งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง   การถอนรายวิชาโดยไดร้บัเงินค่าหน่วยกิตคืนในภาคฤดูรอ้น  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการก าหนดใหน้กัศกึษาถอนรายวิชาเรียน  
โดยไดร้บัเงินค่าหน่วยกิตคืน ในภาคฤดรูอ้น ภายใน  2 วนั นับจากวนัเปิดภาค  ทัง้นี ้ ตัง้แต่ภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 
2548  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                   มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

     5.1.8   การระบรุายละเอียดหวัขอ้การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง การระบรุายละเอียดหวัขอ้การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  เพ่ือคณะ-

กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณาตวัอย่างการระบรุายละเอียดหวัขอ้การประกนัคณุภาพหลกัสตูร ท่ีระบุ
ไวใ้น Template หลกัสตูร  และการระบรุายละเอียดหวัขอ้การประกนัคณุภาพหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

         มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีความเห็นว่า  การระบุรายละเอียดหัวขอ้การประกันคุณภาพ
หลกัสตูร ท่ีระบุไวใ้น Template หลกัสตูร และการระบุรายละเอียดหวัขอ้การประกนัคณุภาพหลกัสตูรเศรษฐศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  เป็นตวัอย่างท่ีคณะสามารถน าไปใชไ้ด ้แต่หากประสงคจ์ะระบนุอกเหนือหรือ
แตกตา่งจากนี ้ก็สามารถด าเนินการได ้                      
 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 
 
  
 

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

 
 

 

(นางประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ)์                         (นางรตันาภรณ ์  เครืองาม)  
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                                                        นกัวิชาการศกึษาช านาญการ  8 
 กรรมการและผูช้่วยเลชานกุาร                                    รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
                               กรรมการและเลขานกุาร 
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