
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 3/2549 

วันพุธที ่ 29 มีนาคม  2549   เวลา  09.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  1  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รกัษาการในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์รญั  ตนัชยัสวสัดิ ์    
 2.  รกัษาการในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา     
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศ์กึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร  
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                 กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
 9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์  กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยม์าลี  สบายย่ิง 
10. รกัษาการในต าแหน่งผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                          กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรตัน ์  สรอ้ยเสรมิทรพัย ์     
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 

12. ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
13. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
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 14. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
       อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
 15. ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                               กรรมการและเลขานกุาร 
       นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
 16. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
       นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
  1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สทุธรงัษี 
  2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์       กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดกีร  วิวฒันปฐพี 
  3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ  

  ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรตัน ์ วรภมร 
  4.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
       เขตการศกึษาภเูก็ต  
  5.  หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
       นางประภารตัน ์  ฉายศิรพินัธ ์
  6.  นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  อาจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั  คีรพีฒัน ์ ผูชี้แ้จงเรื่อง  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง 
    .    พ.ศ. 2549    
  2. รองศาสตราจารย ์ดร.อดุมผล       ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 
      พืชไพบลูย ์ และคณะ         สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศว-  

                                                           กรรมสิ่งแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรม- 
                                                                      เมคาทรอนิกส ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
                                                           สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชา 
           วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549    
3. อาจารยว์รางคณา  ตณัฑสนัติสกลุ              ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  สาขา- 
  และคณะ                                                วิชาการจดัการการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
               หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 
4. อาจารยพ์งษพิ์ช   เพชรสกลุวงศ ์                  ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการประกนัภยั 
    และคณะ         และสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์   หลกัสตูร 
           ปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
 
 



 3 
 

   5. อาจารยป่ิ์นทิพย ์  พาณิชยพ์ฒันกลู           ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี  และสาขาวิชา 
           ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    และสาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)  
           หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
   6. ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั  สทุธินุ่น             เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี  
   7.  นางวาสนา  บญุแสวง                              เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
   8.  นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู   งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
   9.  นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดังนี ้

วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ไมม่ี 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 2/2548 
     วันพุธที ่1  มีนาคม  2549 

                   ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ    โดยขอใหแ้กช่ื้อผูม้าประชมุไมไ่ด ้ล  าดบัท่ี 1 “รองศาสตราจารย ์
ดร.นงพร  โตวฒันา”   เป็น   “รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร  โตวฒันะ”    

 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง) และการเปิดหลกัสตูรแผน ก 
และ ข 
                          ท่ีประชมุรบัทราบ  แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง) และการ
เปิดหลกัสตูรแผน ก และ ข  วา่ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไมส่นบัสนนุการเปิดหลกัสตูรปริญญาตรี ตอ่-
เน่ือง 2 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์แตส่นบัสนนุวิธีเทียบโอนหน่วยกิต  โดยผูส้  าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัร-
วิชาชีพชัน้สงูหรือเทียบเท่าเขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาตรี 4 ปี แทน  ส  าหรบัการเปิดหลกัสตูรปริญญาโทแผน ก 
และ ข   ไดก้ าหนดดงันี ้
  1. ใหส้ถาบนัเปิดหลกัสตูรปรญิญาโทไดท้ัง้แผน ก และแผน ข หรือแผน ก   เพียงแผนเดียวได ้ แต่
หากมีเหตผุลความจ าเป็นตอ้งเปิดแผน ข ใหเ้ปิดแผน ก  ควบคูไ่ปดว้ย  จะเปิดเฉพาะแผน ข  แผนเดียวไมไ่ด ้
  2. การเปิดหลกัสตูรทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แบง่เป็น 2 กลุม่  คือ 
       2.1 กลุม่ท่ีเป็นวิชาหลกั  เชน่    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   วิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมเครื่องกล    
เคมี    ชีววิทยา   และฟิสิกส ์ เป็นตน้  ใหเ้ปิดสอนไดเ้ฉพาะแผน  ก 
      2.2  กลุม่ท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและการประยกุต ์ เช่น  สาขาวิชาทางสิ่งแวดลอ้ม พลงังาน  
และเทคโนโลยี   เป็นตน้  ใหเ้ปิดไดท้ัง้แผน ก  และแผน  ข 
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  3.  การเปิดหลกัสตูรทางดา้นพยาบาลศาสตร ์ใหเ้ปิดสอนไดเ้ฉพาะแผน  ก  และสามารถเปิดแผน  ข 
เพ่ิมได ้  หากหลกัสตูรนัน้ไดเ้ปิดแผน  ก  มาก่อนและมีผูส้  าเรจ็การศกึษาในแผน ก  แลว้  และใหก้ าหนดคณุสมบตัิของ
ผูเ้ขา้ศกึษาใหช้ดัเจน  และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการผลิิต 
 

                  4.2  การปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร ์
            ท่ีประชมุรบัทราบ การเสนอขอปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน หลกัสตูร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548  ของคณะเศรษฐศาสตร ์จ านวน   
2  รายวิชา   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป     ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  ดงันี ้
               1) รายวิชา 510 -111  หลกัการกสิกรรม (Principles of Crop Production) จ านวน  3(3-0-3)  
หน่วย-กิต   เดิมเรียน  ชัน้ปีท่ี  1  ภาคการศกึษาท่ี  1  เปลี่ยนเป็น  ชัน้ปีท่ี  1  ภาคการศกึษาท่ี  2 
                         2) รายวิชา 515 -111  หลกัการเลีย้งสตัว ์ (Principles of Animal Husbandry)  จ านวน  3(3-0-3) 
หน่วยกิต   เดิมเรียน  ชัน้ปีท่ี  1  ภาคการศกึษาท่ี  2  เปลี่ยนเป็น  ชัน้ปีท่ี  1  ภาคการศกึษาท่ี  1 
 

     4.3  การปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษาของเขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
             ท่ีประชมุรบัทราบ   การเสนอขอปรบัเปลี่ยนแผนการศกึษาของ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2542  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม
ยาง หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2547 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการจดัการ หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2545 
หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2548  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   ดงั
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
 

วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
                5.1  เร่ืองสืบเน่ือง 
    5.1.1  การประสานการจัดกจิกรรมนักศึกษาและวิชาการของมหาวิทยาลัย 
                  สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   ในคราวประชมุครัง้ท่ี  1/2549 
เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2549 ไดร้บัทราบก าหนดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 34 “ราชพฤกษ-์
เกมส”์  ระหวา่งวนัท่ี 19-28 มกราคม 2550   ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  อ าเภอองครกัษ ์ จงัหวดันครนายก  
แลว้ มีความเห็นวา่ การเขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่วของนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนออ่นจะมีผลกระทบกบัผลการเรียนของ
นกัศกึษา   จงึเหน็ควรใหน้ าเรื่องนีแ้ละเรื่องอื่น ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการจดักิจกรรมนกัศกึษาและวิชาการของมหาวิทยาลยั
เสนอท่ีประชมุพิจารณาในภาพรวมอีกครัง้ เพ่ือพิจารณาและรบัทราบขอ้มลูรว่มกนัระหวา่งมหาวิทยาลยัและคณะ โดย
จดัเป็นวาระหารือรว่มกนัระหวา่งฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนกัศกึษาและเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุหารือ  ซึง่
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนกัศกึษาไดห้ารือรว่มกนัแลว้เม่ือวนัท่ี  7  มนีาคม  2549     ซึง่ท่ีประชมุขอใหฝ่้ายกิจการ- 
นกัศกึษาสรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในเรื่องดงักลา่วเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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       มตทิีป่ระชุม      ท่ีประชมุพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วแลว้  มีความเห็นดงันี ้
          1.ประเดน็แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาของนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในชว่งวิกฤต 
ท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ท่ีประชมุมีความเห็นวา่  มหาวิทยาลยัควรก าหนดเป็นเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยัเองเก่ียวกบัคณุสมบตัินกักีฬาของมหาวิทยาลยั  หากเกรดเฉลี่ยไมถ่งึ 2.5 จะไมม่สีิทธ์ิเขา้รว่มแข่งขนั 
            2.ประเดน็การด าเนินการดแูลช่วยเหลือนกัศกึษา ซึง่เป็นนกักีฬาของมหาวิทยาลยัเป็นกรณีพิเศษ   ท่ี
ประชมุมีความเห็นวา่ ควรมีหน่วยงานกลางเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งฝ่ายกิจการนกัศกึษา นกัศกึษา และอาจารย์
ผูส้อน  ในการช่วยเหลือนกัศกึษา ไมค่วรใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูด้แูลเพียงฝ่ายเดียว  เชน่  อาจมีกลุม่ติวเพ่ือดแูล
นกัศกึษาท่ีเป็นนกักีฬา   
       3. ประเดน็การเสนอใหม้ีการงดการเรียนการสอนช่วงกิจกรรมประจ าสปัดาห ์   ท่ีประชมุไมไ่ดม้ี
ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเดน็นี ้
 

  5.2  เร่ืองเสนอใหม่ 
     5.2.1  การขอปิดรายวิชา ปรับเปลี่ยนรายวิชา และเปลี่ยนรหสัรายวิชา  ของเขตการศึกษา-

สุราษฏรธ์านี 
 เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี เสนอขอปิดรายวิชา  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  และเปลี่ยนรหสัรายวิชาของ

คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
             1.  ขอปิดรายวิชา  จ านวน 6 รายวิชา     
                  - ปิดรายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 จ านวน 5 รายวิชา ดงันี ้
         1) รายวิชา 921-122 หลกัการตลาด จ านวน  3(3-0-0) หน่วยกิต     

         2) รายวิชา 921-351 การเงินธุรกิจ จ านวน  3(3-0-0) หน่วยกิต  
                3) รายวิชา 922-221 การจดัการบคุคล จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  
                4) รายวิชา 922-421 การจดัการเชิงกลยทุธ ์จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   
                5) รายวิชา 923-444 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน 3(3-0-0) หน่วยกิต 

                               - ปิดรายวิชา ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์(บงัคบั)  หลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2545 และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการอตุสาหกรรมยาง  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2547 จ านวน 1 รายวิชา คือ  รายวิชา 926-379 สิ่งแวดลอ้มและ
เทคโนโลยี   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

         2. ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  จ านวน 6 รายวิชา ดงันี ้
               - ปรบัเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน   หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 จ านวน  5 รายวิชา ดงันี ้
      1)   เดิม            รายวิชา 921-122 หลกัการตลาด จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต     

             เปลี่ยนเป็น    รายวิชา 926-121 หลกัการตลาด จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
              2)   เดิม        รายวิชา 921-351 การเงินธุรกิจ  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต  

              เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 926-232 การเงินธรุกิจ  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต 
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              3)   เดิม        รายวิชา 922-221 การจดัการบคุคล  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   
              เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 926-201 การบริหารทรพัยากรมนษุย ์จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  

              4)   เดิม        รายวิชา 922-421 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
              เปลี่ยนเป็น   รายวิชา 926-403 การจดัการกลยทุธแ์ละนโยบายธุรกิจ  

                                                           จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
              5)   เดิม         รายวิชา 923-444 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   

            เปลี่ยนเป็น     รายวิชา 926-381 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน  3(3-0-4) หน่วยกิต 
 

           - ปรบัเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชา
วิทยาการจดัการ   หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2545 และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมยาง 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2547 จ านวน  1  รายวิชา คือ 
              เดิม             รายวิชา 926-379 สิ่งแวดลอ้มและเทคโนโลยี  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
              เปลี่ยนเป็น        รายวิชา 923-347 สิ่งแวดลอ้มและเทคโนโลยี  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                      3. ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชา  จ านวน 5 รายวิชา   ดงันี ้

       -  เปลี่ยนรหสัรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544 จ านวน 4 รายวิชา ดงันี ้
                  1)  รายวิชา 921-121 หลกัการจดัการ  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต    เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น   
“926-108 ” 

            2)  รายวิชา 921-221 หลกัการบญัชี  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น    
“926-218 ” 
                   3)  รายวิชา 922-351 การจดัการการเงิน  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต   เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น   
“926-339 ” 

            4)  รายวิชา 922-401 การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   เปลี่ยนรหสั- 
รายวิชาเป็น   “926-448 ” 

         -  เปลี่ยนรหสัรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  หลกัสตูรวิทยา- 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2542 จ านวน 1 รายวิชา คือ 

            รายวิชา 932-401 ธุรกิจและการจดัการอตุสาหกรรมชีวภาพ   จ านวน 3(2-0-6) หนว่ยกิต   
เปลี่ยนรหสัรายวิชาเป็น   “925-431   และจ านวนหน่วยกิต  เป็น  “3(3-0-3)” 
 

       มตทิีป่ระชุม เห็นชอบการปิดรายวิชา  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  และเปลี่ยนรหสัรายวิชาดงักลา่ว โดยมี
ความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป  ดงันี ้
           1.  การปิดรายวิชา  แกไ้ขดงันี ้
        - รายวิชา 921-122 หลกัการตลาด   รายวิชา 921-351 การเงินธุรกิจ   และรายวิชา 923-444  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    แกจ้  านวนหน่วยกิต  3(3-0-0)   เป็น  “3(3-0-3)” 
        - รายวิชา 926-379 สิ่งแวดลอ้มและเทคโนโลยี  ใหร้ะบวุา่ [  ] บงัคบั หรือ [  ] เลือก  และแกไ้ข
ค าอธิบายรายวิชา  ค าวา่ “วฎัจกัร”  เป็น  “วฏัจกัร”  
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         2.  การปรบัเปลี่ยนรายวิชา   แกไ้ขดงันี ้
        - แกไ้ขค าอธิบายรายวิชา 926-379 สิ่งแวดลอ้มและเทคโนโลยี  และรายวิชา 923-347 สิ่งแวดลอ้ม
และเทคโนโลยี  ค าวา่   “วฎัจกัร”   เป็น   “วฏัจกัร”  

         3.  การเปลี่ยนรหสัรายวิชา    
              1) การขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุ-
สาหกรรม  แกไ้ขดงันี ้           
        - ช่ือเรื่อง “ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดั-
การอตุสาหกรรม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2544” แกเ้ป็น “ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาและรายวิชาบงัคบัก่อน ในหลกัสตูรวิทยา-
ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  …”   

             - ปรบัรูปแบบการพิมพใ์นตารางเช่นเดียวกบัการขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต  สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ 
              2) การขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ แกไ้ขดงันี ้
                 - ช่ือเรื่อง  “ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ  
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2542 ”   แกเ้ป็น  “ขอเปลี่ยนรหสัรายวิชา  รายวิชาบงัคบัก่อน และจ านวนหน่วยกิต  ในหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2542 ”  
                          -  ย่อหนา้แรก  บรรทดัท่ี 3  ใหร้ะบวุา่ เป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาใด   
                   -  การปรบัแกจ้ านวนหน่วยกิต  ใหต้รวจสอบวา่เป็นการปรบัแกด้ว้ยเหตผุลใด  แลว้ใหร้ะบไุวใ้น
เหตผุลในการขอเปลี่ยนดว้ย  
   

  5.2.2 โครงการรับนักศึกษาด้วยวิธีพเิศษ โดยการคัดเลือกจากนักเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารแปรรูปชวีภาพ คณะเทคโนโลยแีละการจัดการ เขต-
การศึกษาสุราษฏรธ์านี  
  เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี เสนอโครงการรบันกัศกึษาดว้ยวิธีพิเศษ  โดยการคดัเลือกจากนกัเรียนใน
จงัหวดัตา่ง ๆ ทั่วประเทศ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและ
การจดัการ   เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

  มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบโครงการดงักลา่ว โดยใหร้ะบรุายละเอยีดเก่ียวกบัเกณฑก์ารสอบสมัภาษณ์
ใหช้ดัเจน  ก่อนเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

               5.2.3  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2549 คณะเศรษฐศาสตร ์ 
              คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 เพ่ือคณะกรรม- 
การวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

      มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่วโดยใหร้บัความเห็นและแกไ้ขในเอกสารหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
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1.  เหตผุลในการปรบัปรุงหลกัสตูร   ควรระบเุหตผุลทางวิชาการและการปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรอดุมศกึษา พ.ศ. 2548  ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา    
               2. ปรชัญาและ/หรือวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร    ตดัขอ้ 5.1 หลกัการและเหตผุล ออก  และตดัวตัถุ-
ประสงคข์อ้ 5.3 ออก    เน่ืองจากไมใ่ช่วตัถปุระสงคใ์นการผลติบณัฑิตของหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต     
  3. ก าหนดการเปิดสอน   หลกัสตูรปรบัปรุงใหม ่  ปรบัเป็น  “หลกัสตูรปรบัปรุงใหม ่  เริ่มใชก้บั 
นกัศกึษาซึง่เขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2548 ตัง้แตปี่การศกึษา 2549  เป็นตน้ไป” 
                          4. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ใหป้รบัรูปแบบการเขียนใหมแ่ละระบรุายละเอียดการลาศกึษาต่อดว้ย 

5. กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ใหป้ระสานไปยงัภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์
วา่ไดป้รบัรายวิชาในกลุม่นีห้รือไม ่ อย่างไร   

6. ใหต้รวจสอบการก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา    ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้ง 
หลกัสตูร 
  7.  ใหต้รวจสอบ เพ่ิมขอ้มลูและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรในภาพรวมใหถ้กูตอ้ง 
 

5.2.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศว-
กรรมเมคาทรอนิกส ์สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549   คณะวิศว-
กรรมศาสตร ์       

   คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2549 จ านวน 
11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัด ุ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรม-
สิ่งแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศว-
กรรมการผลิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

 มตทิีป่ระชุม     เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว   โดยใหร้บัความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอสภา- 
วิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
                           1. ปรบัเหตผุลในการปรบัปรุงหลกัสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์
และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   โดยใหเ้พ่ิมเหตผุลของการปรบัปรุงหลกัสูตรใหค้รบถว้น 

2. ปรบัปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่ สาขาวิชาวิศวกรรม-   
เมคาทรอนิกส ์  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   ใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามท่ีไดชี้แ้จงในท่ีประชมุ 
              3.  แกไ้ขการใชช่ื้อรายวิชาสหกิจศกึษา     เป็นการฝึกงานแบบเขม้ขน้เน่ืองจากเนือ้หาวิชาไมเ่ขา้ข่าย 
วิชาสหกิจศกึษา 
                           4.  แกไ้ขการจดัล าดบัก่อน – หลงัของรายวิชาตา่ง ๆ  ในแผนการศกึษาใหถ้กูตอ้ง 
                           5.  ตรวจสอบและแกไ้ขรายวิชาบงัคบัก่อน รายวิชาบงัคบัเรียนรว่มของรายวิชาตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้ง 
                           6.  ปรบัเง่ือนไขในการเขียนค าอธิบายรายวิชาตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้ง 
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                           7. ปรบัการเขียนความหมายของเลขรหสัประจ ารายวิชาท่ีใชใ้นหลกัสตูรและหน่วยกิต ใหเ้ป็นรูปแบบ
เดียวกนัทัง้ 11 สาขา 
                          8. ค าอธิบายรายวิชาใหต้รวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง เช่น  การพิมพผิ์ด  การเวน้วรรค  
                           9. แกไ้ขการระบรุายละเอียดในหวัขอ้การพฒันาหลกัสตูรใหถ้กูตอ้ง  
                         10. ตรวจสอบและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรในภาพรวมใหถู้กตอ้ง 
  

 5.2.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2549  คณะทรัพยา-
กรธรรมชาติ 
  คณะทรพัยากรธรรมชาติเสนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 
2549 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว โดยใหร้บัความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอสภา
วิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้

1. ปรบัการระบหุวัขอ้ 19.3.2.3 กลุม่วิชาเฉพาะดา้น และหวัขอ้ 19.3.2.4 กลุม่วิชาชีพ และหวัขอ้ 
19.3.3 โดยใหร้ะบช่ืุอหวัขอ้ดงักลา่วเพียงครัง้เดียวแลว้ระบช่ืุอรายวิชาตา่ง ๆ เรียงล าดบักนัไปตามสาขา 

2. แกไ้ขการจดัแผนการศกึษาโดยแยกเป็นแผนปกติ กบัแผนสหกิจศกึษา และรวมจ านวนหน่วยกิตรว
มของแตล่ะภาคการศกึษาในแตล่ะแผนใหถ้กูตอ้ง 

3. ปรบัค าอธิบายรายวิชาศกึษาทั่วไปวิชา 520-316 เน่ืองจากเนือ้หาคอ่นขา้งลกึไปทางวิชาชีพ 
4. ตรวจสอบและแกไ้ขค าอธิบายรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะอื่นใหเ้ป็นปัจจบุนั เน่ืองจากบางรายวิชา

ไดก้ารปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชาใหมแ่ลว้ 
5. แกไ้ขช่ือรายวิชาตา่งๆ ในแผนการศกึษาใหถ้กูตอ้ง 

             6. ตรวจสอบและแกไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรในภาพรวมใหถ้กูตอ้ง 
 

                 5.2.6  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ  เขตการศึกษาตรัง  
      คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการเสนอหลกัสตูรปรบัปรุงเพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาด-
ใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุดงันี ้ 
   1. หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  และ
สาขาวิชาการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 
   2. หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั  และสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 
                      3. หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และ 
สาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549   
 

      มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติดงันี ้
1.  เห็นชอบการปรบัปรุงหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี โดยขอใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ดงันี ้
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    1)  เน่ืองจากหลกัสตูรดงักลา่ว ไดป้รบัปรุงมาจากหลกัสตูร ”บรหิารธุรกิจบณัฑิต”  ซึง่ไดป้รบัช่ือ
หลกัสตูรและช่ือปริญญาเป็น     “บญัชีบณัฑิต”       จงึเห็นควรใหม้ีกรรมการผูท้รงคณุวฒิุรว่มพิจารณาวา่การปรบัปรุง
หลกัสตูรดงักลา่ว มีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 
    2) ท่ีประชมุตัง้ขอ้สงัเกตวา่ วิชาชีพบงัคบัของสาขาวิชาการบญัชี จ านวนมาก ซ า้กบัวิชาชีพบงัคบั 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี และการจดัใหวิ้ชาชีพบงัคบัของสาขาวิชาการบญัชี เป็นวิชาเลือกของ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี และใหวิ้ชาชีพบงัคบัสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นวิชาเลือก
ของสาขาวิชาการบญัชี จะท าใหบ้ณัฑิตทัง้ 2 สาขาไมม่ีความแตกตา่งกนั 
   3)  ใหเ้พ่ิมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหค้รบ  5  คน   ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   โดยยา้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรจากหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (ตอ่เน่ือง)  จ านวน 1 คน  มาระบไุวใ้นหลกัสตูรดงักลา่ว  
                            4)  ใหแ้กไ้ขการเขียนช่ือปริญญา  ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหต้รงกนั      การอธิบาย
ความหมายของค าต่าง ๆ      แกไ้ขช่ือรายวิชาใหถ้กูตอ้ง  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง   ตรวจสอบ
การพิมพผิ์ด  การเวน้วรรค  และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
  2. หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี (ตอ่เน่ือง)   หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2549  ท่ีประชมุ
พิจารณาแลว้ ใหใ้ชห้ลกัสตูรเดิมไปก่อน เน่ืองจากหากยา้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไปอยู่ในหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี ท าใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรไมค่รบตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
และเม่ือมีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรครบจ านวน 5 คน แลว้  ใหเ้สนอการปรบัปรุงหลกัสตูรดงักลา่ว  เพ่ือมหาวิทยาลยั
พิจารณาตอ่ไป 
   3.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  และสาขา- 
วิชาการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2548    และหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการประ- 
กนัภยั   และสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549   ท่ีประชมุเห็นชอบใน
หลกัการเก่ียวกบัการปรบัปรุงหลกัสตูรดงักลา่วขา้งตน้ แตเ่น่ืองจากอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในหลกัสตูรสาขาดงักลา่ว 
ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ  พ.ศ  2548     ท่ีประชมุจงึเสนอใหค้ณะรบัไปพิจารณาวา่จะปรบัหลกัสตูร
ดงักลา่วใหอ้ยู่ในรูปของ Cluster Program  หรือไม ่ ซึง่จะช่วยใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
  

เลิกประชุมเวลา  18.00 น.   
 
 
(นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู)      (นางรตันาภรณ ์  เครืองาม) 
            บนัทกึการประชมุ                           ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา 
                         กรรมการและเลขานกุาร 


