
                วาระที ่ 2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 1/2549 

วันพุธที ่ 1 กุมภาพันธ ์ 2549   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาบคุลากร                                                                      ประธานกรรมการ 
      รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
      รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์รญั  ตนัชยัสวสัดิ ์ 
 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัด ี  สทุธรงัษี 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. ภทัร  อยัรกัษ ์(แทน) 
 4.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
 5.  รองคณบดฝ่ีายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
 9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                   กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์  กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยม์าลี  สบายย่ิง 
11. รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                             กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                        กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 
13. ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
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14. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
      อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
      เขตการศกึษาภเูก็ต  
16. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี    กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
17. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
18. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
19. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ  
     ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร ์          กรรมการ 

ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรตัน ์ วรภมร 
3.  ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                              กรรมการและเลขานกุาร 
     นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั  สทุธินุน่               ผูชี้แ้จงเรื่อง การปรบัเปลี่ยนรายวิชาและปิดรายวิชาของ  
 คณะเทคโนโลยีและการจดัการ 
2. นางวาสนา  บญุแสวง                                 ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปลี่ยนรหสัรายวิชา และปรบัปรุงรายวิชา  
 ของวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎรธ์านี 
3. อาจารย ์ดร. สทุธิจิตต ์ เชิงทอง เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
4. อาจารยอ์ภิชาติ  จนัทรแ์ดง ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ   
5. อาจารยซ์ากีย ์ พิทกัษค์มุพล ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ   
6. นางธญัจิรา  เทพรตัน ์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
7. นายศิวศิษย ์ วิทยาศิลป์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
8. นายพรพงษ ์ สทุธิรกัษ ์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
9. นางสาวฬลุิยา  ธีรธญัศิริกลุ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
10. นางสาวธนวรรณ  ขนอม เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
11. นางสาวสภุาภทัร ์ วขัระสวสัดิ ์ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
12. นางสาวปิยะนชุ  แกว้หน ู เขตการศกึษาภูเก็ต     
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13. นางสาววนสันนัท ์ ฉตัรศริวิรางกรู     งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
14. นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
    เมื่อครบองคป์ระชุมแลว้  ประธานเปิดการประชุม และแจง้ท่ีประชุมว่าไดร้บัมอบหมายใหร้กัษาการใน
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจนครบวาระอธิการบดีชุดปัจจุบัน  จากนัน้ ด  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุ  ดงันี ้

วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ไมม่ี 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 11/2548 
     วันพุธที ่ 7  ธันวาคม  2548 
      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ โดยใหแ้กไ้ขหนา้ 1  ล าดบัท่ี 4.  “รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิง 

มยรุี  วศินานกุร”   เป็น  “ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร” 
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  ก าหนดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 34 

                        ท่ีประชมุรบัทราบ  ก าหนดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 34  “ราชพฤกษเ์กมส”์ 
ระหวา่งวนัท่ี 19-28 มกราคม 2550   ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอองครกัษ ์ จงัหวดันครนายก  ดงัราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  และมีความเห็นวา่ การเขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่วของนกัศกึษาท่ีมีผล
การเรียนออ่นจะมีผลกระทบกบัผลการเรียนของนกัศกึษา    จงึเห็นควรใหน้ าเรื่องนีแ้ละเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการจดั
กิจกรรมนกัศกึษาและวิชาการของมหาวิทยาลยัเสนอท่ีประชมุพิจารณาในภาพรวมอีกครัง้ เพ่ือพิจารณาและรบัทราบ
ขอ้มลูรว่มกนัระหวา่งมหาวิทยาลยัและคณะ โดยจดัเป็นวาระหารือรว่มกนัระหวา่งฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนกั-
ศกึษา    และเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศกึษา และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
เขา้รว่มประชมุหารือดว้ย 
 

                  4.2  การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศกึษาส าหรบันกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี 3 ของคณะแพทยศาสตร ์  
           ท่ีประชมุรบัทราบ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศกึษาส าหรบันกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี 3 ของคณะแพทย-
ศาสตร ์ ตัง้แตปี่การศกึษา  2549  เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
                         เดิม  ภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2549 
    วนัเปิดเรียน     วนัท่ี  5 มิถนุายน  2549 
    วนัปิดภาคการศกึษา   วนัท่ี 14 ตลุาคม 2549 
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    ภาคการศกึษาท่ี 2   ปีการศกึษา  2549 
    วนัเปิดเรียน     วนัท่ี 30 ตลุาคม  2549 
    วนัปิดภาคการศกึษา   วนัท่ี   3 มีนาคม  2550 

ปรบัเป็น  ภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2549 
    วนัเปิดเรียน     วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 
    วนัปิดภาคการศกึษา   วนัท่ี 14 ตลุาคม 2549 
    ภาคการศกึษาท่ี 2   ปีการศกึษา  2549 
    วนัเปิดเรียน     วนัท่ี 30 ตลุาคม  2549 
    วนัปิดภาคการศกึษา   วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์ 2550 
 

     4.3  การเปลี่ยนแผนการศกึษาของคณะแพทยศาสตร ์
           ท่ีประชมุรบัทราบ การเปลี่ยนแผนการศกึษา ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2544  ของรายวิชา 388-371 ประวตัิศาสตรก์ารแพทย ์ จากเดิมเรียนชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2  เป็นเรียนชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศกึษาท่ี 1  ตัง้แตปี่การศกึษา  2549  เป็นตน้ไป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  อนึ่ง  
รายวิชา 388-381 บทน าเวชศาสตรค์ลินิก  ซึง่คณะจะปรบัปรุงเป็น 2 รายวิชานัน้  การเปลี่ยนแปลงแผนการศกึษาจะมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือมหาวิทยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรบัปรุงรายวิชาดงักลา่วแลว้  
 

วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
               5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
   5.1.1  การขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาท่ีก าหนดใหเ้รียนก่อน 

            คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาท่ีก าหนดใหเ้รียนก่อนของรายวิชา 
225-348 การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  ซึง่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาวิศวกรรมพืน้ฐาน หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2546 
ส าหรบันกัศกึษารหสั 47, 48  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
               เง่ือนไขเดิม                      รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  225-242 สถิติวิศวกรรม  หรือเทียบเท่า 
  ก าหนดเง่ือนไขใหมเ่ป็น    รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน  225-242 สถิติวิศวกรรม  หรือเทียบเท่า 
   

  มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชาท่ีก าหนดใหเ้รียนก่อนตามท่ีเสนอ และให้
เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
 

    5.1.2  การขอเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ 
            คณะวิทยาการจดัการเสนอขอเปิดรายวิชา 466-103 การจดัการความขดัแยง้ (Conflict  

Management)  จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  
2549 เป็นตน้ไป   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ 
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  มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาตามท่ีเสนอ โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดใน

เอกสารการขอเปิดรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
                          1. เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์อ้ 3.   ท่ีใหน้กัศกึษามีทกัษะในการคิดและวิเคราะหใ์นการจดัการเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างเป็นระบบ     ขอใหร้ะบรุายละเอียดและก าหนดสดัสว่นของการวิเคราะห ์คน้ควา้ดว้ย-
ตนเอง  และน าเสนอผลงาน  ในหวัขอ้ 9.2 วิธีการวดัและประเมินผล ใหช้ดัเจนดว้ย 
  2. เคา้โครงรายวิขา ขอ้ 9  กรณีความขดัแยง้ในพืน้ท่ีภาคใตแ้ละการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  ซึง่
ก าหนดการเรียนภาคทฤษฎี จ านวน 3 ชั่วโมง นัน้  นอ้ยเกินไป  ควรก าหนดอย่างนอ้ย 6 ชั่วโมง   และน่าจะมองภาพ-
กวา้งของปัญหาความขดัแยง้ในมิติอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมดว้ย     
  3. แบบประวตัิของนายโชคชยั  วงษต์านี    ขอ้ 6.2  งานวิจยัท่ีท าเสรจ็แลว้  หวัขอ้  งานวิจยัในฐานะ 
ผูร้ว่มวิจยัและผูช้่วยวิจยั  เรื่องท่ี  1  แกค้  าวา่  “เพ่ือเกษตรก จ.ขอนแก่น”  เป็น  “เพ่ือเกษตรกร จ.ขอนแกน่”  และหวัขอ้
งานวิจยัในฐานะผูร้ว่มเก็บขอ้มลูเพ่ือการวิจยั  เรื่องท่ี 4  ตดัค าวา่  “โดย รศ.”  ออก  เน่ืองจากพิมพซ์  า้ 
  4. ขอใหพิ้จารณาเปิดสอนรายวิชานีใ้นภาคฤดรูอ้นดว้ย  เพ่ือใหน้กัศกึษาท่ีสนใจสามารถลงทะเบียน
เรียนได ้
  5. ควรระบเุลขหนา้ในแบบฟอรม์การเปิดรายวิชาทกุหนา้ 
 

   5.1.3  การขอปรบัปรุงรายวิชาของคณะแพทยศาสตร ์
                         คณะแพทยศาสตรเ์สนอขอปรบัปรุงรายวิชา จ านวน 6 รายวิชา    ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2544  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดงันี ้
    1. ปรบัปรุงช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชา 
      1) รายวิชา 388-571 เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกเฉพาะสาขา 1 (Selected Ambulatory Care I)   
จ านวน  2(1-2-0) หน่วยกิต   เป็น   “สขุภาพ โรค และการฟ้ืนฟสูภาพทางออรโ์ธปิดิกส ์  (Health, Diseases, and 
Rehabilitation in Orthopaedics) จ านวน 3(1-3-3) หน่วยกิต”     
                     2) รายวิชา 388-572 เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกเฉพาะสาขา 2 (Selected Ambulatory Care II)  
จ านวน  4(0-6-2) หน่วยกิต   เป็น   “เวชศาสตรผ์ูป่้วยนอกส าหรบัแพทยป์ฐมภมูิ (Ambulatory Medicine for Primary 
Care Physician)  จ านวน 3(1-3-3) หน่วยกิต”    
              2. ปรบัปรุงช่ือรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต   
                 1) รายวิชา 388-641 เวชศาสตรค์รอบครวัและเวชศาสตรช์มุชน 5 (Family Medicine and  
Community Medicine V)   จ านวน  6(0-0-12) หนว่ยกิต    เป็น    “เวชศาสตรค์รอบครวั (Family Medicine)  จ านวน 

3(0-0-6) หน่วยกิต” 
               3. ปรบัปรุงจ านวนหนว่ยกิต   
                 1) รายวิชา 388-651 เวชปฏิบตัิกมุารเวชกรรม (Practice in Pediatrics) จ านวน 6(0-0-12)  
หน่วยกิต   เป็น   “7(0-0-14) หน่วยกิต”        
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                 2) รายวิชา 388-632 เวชปฏิบตัิศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์ (Practice in Orthopaedic Surgery)  

จ านวน  3(0-0-6) หน่วยกิต   เป็น  “4(0-0-8) หน่วยกิต”     

                  3) รายวิชา 388-661 เวชปฏิบตัิสตูิ-นรีเวชกรรม (Practice in Obstetrics and Gynecology)  
จ านวน  6(0-0-12) หน่วยกิต    เป็น   “7(0-0-14) หน่วยกิต”  
 

     มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอปรบัปรุงรายวิชา   จ านวน 6 รายวิชา  ตามท่ีเสนอ   โดยใหแ้กไ้ข
รายละเอียดในเอกสารการขอปรบัปรุงรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไปดงันี ้
  1) รายวิชา 388-641 เวชศาสตรค์รอบครวั  วตัถปุระสงคร์ายวิชา ขอ้ 2. ตดัค าวา่ “ได”้  ออก 
   2) เหตผุลในการขอปรบัปรุงรายวิชา 388-632 เวชปฏิบตัิศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์รายวิชา 388-651 
เวชปฏิบตัิกมุารเวชกรรม    และรายวิชา 388-661 เวชปฏิบตัสิตูิ-นรีเวชกรรม    ควรเขียนใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 
 

   5.1.4  การขอปรบัเปลี่ยนรายวิชาและปิดรายวิชาของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศกึษา 
สรุาษฎรธ์านี 

           คณะเทคโนโลยีและการจดัการ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี เสนอขอปรบัเปลี่ยนรายวิชา จ านวน  7 
รายวิชา  และปิดรายวิชา  จ านวน 7 รายวิชา   ส  าหรบันกัศกึษารหสั 49  ตัง้แตปี่การศกึษา 2549  เป็นตน้ไป  เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ดงันี ้
                         1. ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  จ านวน 7 รายวิชา ดงันี ้

                1.1 ปรบัเปลี่ยนรายวิชา   จ านวน 6 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ   กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  หลกัสตูร
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 

          1)   เดิม  รายวิชา 921-483 ภาษาจีน 1 (Chinese I) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต     
         เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-161 ภาษาจีน 1 (Chinese I) จ านวน 3(3-1-3) หน่วยกิต 

          2)  เดิม  รายวิชา 921-484 ภาษาจีน 2 (Chinese II) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต  
         เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-261 ภาษาจีน 2 (Chinese II) จ านวน  3(3-1-3) หน่วยกิต 

          3)  เดิม      รายวิชา 921-485 ภาษามลาย ู1 (Malay I) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  
         เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-163 ภาษามลาย ู1 (Malay I) จ านวน 3(3-1-3) หน่วยกิต 

          4)  เดิม  รายวิชา 921-486 ภาษามลาย ู2 (Malay II) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   
        เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-263 ภาษามลาย ู2 (Malay II) จ านวน 3(3-1-3) หน่วยกิต  

          5)  เดิม  รายวิชา 921-487 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese I) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
         เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-162 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese I) จ านวน 3(3-1-3) หน่วยกิต 

          6)  เดิม  รายวิชา 921-488 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 (Japanese II) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   
        เปลี่ยนเป็น  รายวิชา 902-262 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 (Japanese II) จ านวน  3(3-1-3) หน่วยกิต 
 

           1.2  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรบริหาร-
ธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2545 
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                เดิม  รายวิชา 926-313 กฎหมายธุรกิจ (Business Laws) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                เปลี่ยนเป็น    รายวิชา 902-154 กฎหมายธุรกิจ (Business Laws) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

            2.  ขอปิดรายวิชา  จ านวน 7 รายวิชา   ดงันี ้
           2.1  ปิดรายวิชา จ านวน  6 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก)  หลกัสตูรวิทยา- 

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2544 
          1)  รายวิชา 921-483 ภาษาจีน 1 (Chinese I) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต     

           2)  รายวิชา 921-484 ภาษาจีน 2 (Chinese II) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต  
           3)  รายวิชา 921-485 ภาษามลาย ู1 (Malay I) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  

                  4)  รายวิชา 921-486 ภาษามลาย ู2 (Malay II) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   
                  5)  รายวิชา 921-487 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese I) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                  6)  รายวิชา 921-488 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 (Japanese II) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   

 

          2.2 ปิดรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรบริหารธรุกิจ-
บณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2545 
                   1) รายวิชา 926-313 กฎหมายธุรกิจ (Business Laws) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
 

           มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป   ส  าหรบัรายวิชาท่ี
เสนอขอปิดรายวิชา  หากมีรายวิชาบงัคบัก่อนใหด้  าเนินการเทียบเท่ารายวิชาดว้ย     
 

   5.1.5  การขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาและปรบัปรุงรายวิชาของวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎรธ์านี เขตการศกึษา 
สรุาษฎรธ์านี 
            วิทยาลยัชมุชนสรุาษฎรธ์านี    เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี  เสนอขอเปลี่ยนรหสัรายวิชา จ านวน  6 
รายวิชา และปรบัปรุงรายวิชา จ านวน 8 รายวิชา  ส  าหรบันกัศกึษารหสั 49 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549  
เป็นตน้ไป  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  ดงันี ้

            1.  ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชา   จ านวน  6  รายวิชา  ดงันี ้
                   1.1  เปลี่ยนรหสัรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก) หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2544   
              1)  รายวิชา 921-481 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกิจอตุสาหกรรม 1 (English for Industrial  

Business I)  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เป็น  “902-432” 
              2)  รายวิชา 921-482 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกิจอตุสาหกรรม 2 (English for Industrial  

Business II)  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เป็น   “902-433” 
              3)  รายวิชา 921-222 กฎหมายอตุสาหกรรม  แรงงานและสิ่งแวดลอ้ม (Industrial, Labor, and  

Environmental Laws) จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เป็น   “902-252”    
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         1.2  เปลี่ยนรหสัรายวิชา  จ านวน 3  รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาชีพ (เลือก) หลกัสตูร

บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2545 
              1)  รายวิชา 926-314 กฎหมายโรงแรมและการท่องเท่ียว (Hotel and Tourism Law)  จ านวน  

3(3-0-3) หน่วยกิต   เป็น   “902-353”    
              2)  รายวิชา 926-315 กฎหมายอตุสาหกรรมและสิ่งแวดลอ้ม  (Industrial and Environmental  

Laws)  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต    เป็น   “902-354”    
              3)  รายวิชา 926-411 กฎหมายและระเบียบการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade  

Laws and  Regulations)  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เป็น   “902-355”    
  

      2.  ปรบัปรุงรายวิชา  จ านวน  8 รายวิชา    ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   กลุม่วิชาพลศกึษา (เลือก)   และ 
เป็นรายวิชาเลือกเสรี  ส  าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรีทกุหลกัสตูร   โดยปรบัปรุงจ านวนชั่วโมงในวงเลบ็ของ
หน่วยกิต 
          1) รายวิชา 902-142 ทกัษะการวา่ยน า้ (Skill in Swimming)  จ านวน  1(0-3-0) หน่วยกิต    เป็น     
“1(0-2-1) หน่วยกิต” 
           2) รายวิชา 902-143 ลลีาศ (Social Dance)  จ านวน  1(0-3-0) หน่วยกิต   เป็น   
“1(0-2-1) หน่วยกิต”    
           3) รายวิชา 902-144 ศลิปะการป้องกนัตวั (Self Defense)  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต   
เป็น  “1(0-2-1) หน่วยกิต” 
           4) รายวิชา 902-145 กอลฟ์ (Golf)  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต  เป็น  “1(0-2-1) หนว่ยกิต”    
           5) รายวิชา 902-146 เทนนิส (Tennis)  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต  เป็น  “1(0-2-1) หน่วยกิต” 
           6) รายวิชา 902-147 แบดมินตนั (Badminton)  จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต”  เป็น  “1(0-2-1)  
หน่วยกิต”    
           7) รายวิชา 902-148 แอโรบิคแดนซ ์(Aerobic Dance)  จ านวน  1(0-3-0) หน่วยกิต    เป็น   
“1(0-2-1) หน่วยกิต”             
           8) รายวิชา 902-241 หมากลอ้ม (Go)  จ านวน  “1(0-3-0) หน่วยกิต”  เป็น  “1(0-2-1) หน่วยกิต”   
 
                                         มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบการขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาและปรบัปรุงรายวิชาตามท่ีเสนอ   โดยมี
ความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
            1. รายวิชา 902-142 ทกัษะการวา่ยน า้ (Skill in Swimming) เคา้โครงรายวิชา  สปัดาหท่ี์ 15  มีการ 
สอบลอยตวั   แตไ่มไ่ดก้ าหนดใหเ้รียนเนือ้หาเรื่องดงักลา่ว 
            2. รายวิชา 902-241 หมากลอ้ม (Go)  ขอใหป้รบัเหตผุลในการขอปรบัปรุงรายวิชาใหเ้หมาะสมกบั 
ชนิดของกีฬา               
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วาระที ่ 6  เร่ืองอืน่ ๆ  
                6.1 ก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี  2549 

         ฝ่ายเลขานกุารเสนอก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2549 
ซึง่ก าหนดประชมุเดือนละครัง้  ในวนัพธุสปัดาหแ์รกของทกุเดือน  เวลา 13.30 น.   ณ หอ้งประชมุ  215   ส านกังาน
อธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยในการประชมุไดใ้ชร้ะบบ Telemeeting ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
การประชมุ ดงันี ้
    ครัง้ท่ี  1/2549   วนัพธุท่ี         1   กมุภาพนัธ ์ 2549 
                       ครัง้ท่ี  2/2549                 วนัพธุท่ี         1   มีนาคม  2549 
    ครัง้ท่ี  3/2549    วนัพธุท่ี         5   เมษายน  2549  
    ครัง้ท่ี  4/2549   วนัพธุท่ี         3   พฤษภาคม  2549 
    ครัง้ท่ี  5/2549   วนัพธุท่ี         7   มิถนุายน  2549 
    ครัง้ท่ี  6/2549   วนัพธุท่ี         5   กรกฎาคม  2549  
    ครัง้ท่ี  7/2549   วนัพธุท่ี         2   สิงหาคม  2549 
    ครัง้ท่ี  8/2549   วนัพธุท่ี         6   กนัยายน  2549 
    ครัง้ท่ี  9/2549   วนัพธุท่ี         4   ตลุาคม  2549 
    ครัง้ท่ี 10/2549   วนัพธุท่ี         1   พฤศจิกายน  2549 
    ครัง้ท่ี 11/2549   วนัพธุท่ี         6   ธนัวาคม  2549 
 
          มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบก าหนดการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2549 
ตามท่ีเสนอ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
 
 
 

      (นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)              (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
         ผูช้่วยเลขานกุาร                           หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
        บนัทกึการประชมุ          กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
 
 

 
 

(นางประภารตัน ์ ฉายศิริพนัธ)์                            
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                                                       
 กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร                      


