
                       วาระท่ี  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   

คร้ังท่ี  4/2551  
วันพุธท่ี  9  เมษายน  2551    เวลา 13.30 น.       
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี    

    
      
ผูมาประชุม   
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต   
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ 
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง     กรรมการ 
     อาจารยปรารถนา  หลีกภยั  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส   
5.  รองคณบดฝีายวชิาการ  คณะพยาบาลศาสตร      กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน  
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา   อรุณวิสุทธิ์ 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ   วิสุทธิ์เมธางกูร    
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
     ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑติศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตต ิ
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมาลี  สบายยิ่ง  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล   มาลยารม   (รักษาการ) 
12.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย    (รักษาการ)    กรรมการ 
       อาจารยนงลักษณ  กุลวรรัตต  (แทน)     
13.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร                              กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยปริญญา  เฉิดโฉม   



 2 

 
14.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ   
15.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี       กรรมการ 
       อาจารยวาสนา   บุญแสวง  (รักษาการ)  
16.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส   พิมพา    
17.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ   
18.  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม      
       วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       ผูชวยศาสตราจารยนัยนา  ศรีชัย        
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย    
20.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                                                       กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
       นางประภารัตน  ฉายศิริพันธ  (รักษาการ) 
21.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
       นางสาวสนิีนาฏ   บุญชวย    
22.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ    
  

ผูมาประชุมไมได 
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
3.  รองคณบดฝีายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา   คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
7.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ   
  

ผูเขารวมประชุม                    
1.  รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง 
2.  อาจารยศิวศิษย  วิทยศิลป  ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
      การจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...   
      คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        
3.  ดร.สุรเดช  จารุรัตนเศรษฐ  ผูช้ีแจงเรื่อง  การรับนักศึกษาโครงการ  “โควตา ม.อ.ตรัง” 
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4.  ผศ.จงพิศ  ศิริรัตน     ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ   
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ...   
      คณะวิทยาการจัดการ 
5.  รศ.ดร.สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล ผูช้ีแจงเรื่อง  การพิจารณาเทยีบเทารายวิชา  875-301   

จิตสํานึกทางสงัคม  เศรษฐกจิ  และการเมือง  ของคณะเศรษฐศาสตร   
กับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสตูร 1-2    

6.  ดร.เข็มทอง  สินวงศสุวฒัน  ผูช้ีแจง เร่ือง  การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ  
  

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น.  
                  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามวาระการประชุมดงันี้ 
   

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
       ไมมี   
                      

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ 
                  2.1  รายงานการประชุมฯ คร้ังที่  1/2551  เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ 2551   
             ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข 
                  2.2  รายงานการประชุมฯ คร้ังที่  2/2551  เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพันธ 2551   
              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข 
                 2.3  รายงานการประชุมฯ คร้ังที่  3/2551  เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2551   
            ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไข  หนา  5   ตัดขอความ  “สวนประเด็นการ
นับวาเปนกิจกรรมนักศึกษาดานทักษะภาษาหรือไม มหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณา”   ออก  
  

วาระท่ี  3  เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม 
     ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
         4.1 เร่ืองสืบเนื่อง 
           4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ....  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี   
                                 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ-
จัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  ซ่ึงปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของ สกอ. ในประเด็นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และขอเสนอเปลี่ยนกําหนดการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว    จากเดิม เปดสอนภาคการศึกษา  
ที่ 1 ปการศกึษา 2550 เปน เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ   
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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                     มติที่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว เปน
เปดสอนภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2551  ตามที่เสนอ  และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
 

    4.2  เร่ืองเสนอใหม    
           4.2.1 การรับนักศึกษาโครงการ  “โควตา ม.อ.ตรัง” 
                                 เขตการศึกษาตรังเสนอโครงการ  “โควตา ม.อ.ตรัง”  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในคณะ
พาณิชยศาสตรและการจัดการ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   
วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม      
  
                    มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการดังกลาว  โดยมีขอเสนอแนะใหแยกจาํนวนนักศึกษาที่รับตาม
โครงการนี้ออกจากจาํนวนทีรั่บปกติ   และใหเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัติโครงการดังกลาวตอไป  
 

                       4.2.2  ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรใหมและการจัดการแผนปฏิบัติการการเปดหลักสูตร 
                                 สืบเนื่องจากบัณฑิตวทิยาลัยเสนอขอทบทวนขั้นตอนการอนุมัตหิลักสูตรระดบัปริญญาเอก 
โดยไมตองเสนอหลักคดิและความพรอมในการเปดหลักสูตร (Concept Paper) ใหสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมตัิกอนที่จะรางหลักสูตร  เนือ่งจากเหน็วาหลักสูตรไดรับการบรรจุไวในแผนฯ แลว  ซ่ึงสภาวิชาการ
พิจารณาแลวเห็นวาขัน้ตอนสําคัญที่สุดที่สภาวิชาการควรพิจารณา คอื ขั้นตอนการบรรจุหลักสูตรเขาแผนที่ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบถึงความเหมาะสม ความสอดคลองกับ Demand – Supply ที่มีอยูจริง และความตองการของ
สังคมและประเทศชาติ กอนจะบรรจหุลักสูตรไวในแผนฯ สําหรับขัน้ตอนการพจิารณารายละเอยีดในตวัเลมหลักสูตร 
ควรเปนบทบาทของกรรมการชุดกอนหนานี้ หรืออนกุรรมการที่ตองดูรายละเอียดใหครบถวน ที่ประชุมจึงเหน็ควร
ใหสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักคิดฯ กอนจะบรรจุหลักสูตรไวในแผนฯ และเพื่อใหขั้นตอนการจัดทํา
หลักสูตรเปนไปอยางกระชบั  จึงมอบหมายใหดําเนนิการดังนี้  
                1. ใหฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับฝายวางแผนจัดทาํแผนปฏิบัติการการเปดหลักสูตร 
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยท่ีมาของหลกัสูตรจะตองประกอบดวย  หลักสูตรที่มาจาก  3  สวนคือ  1) Bottom- Up   
2) Top - Down  3) Think Tank ของสภาวชิาการ เชน หลักสูตรในลักษณะ Multidisciplinary ทั้งนี้ใหสภาวิชาการ
กําหนด Format Requirement ของขอมูลใหชัดเจน  
                 2. ใหจัดประชุมเชงิปฏิบัติการปละครั้ง เพื่อพจิารณาแผนปฏิบัติการการเปดหลักสูตร รวมทั้ง
พิจารณากําหนดขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาที่ใชในแตละขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายคอืการ
เปดรับนักศกึษา  
                  3. ใหฝายวิชาการและบัณฑิตวทิยาลัยติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผน  รวมทั้ง
การปรับปรุงหลักสูตร       หากพบวาหลักสูตรใดที่เปดสอนมานาน     และยังไมมีการปรับปรุงเปนเหตุใหหลักสูตร   
ไมเปนไปตามเกณฑฯ  และสกอ.ไมรับรอง  ซ่ึงจะกระทบกับนักศกึษาก็ใหงดรับนักศึกษาในหลักสูตรนั้นทันท ี   
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                 ฝายวชิาการจึงไดจดัทําขั้นตอนการจัดทําหลักสตูรใหม และแบบรายงานขอมูลการเสนอบรรจุ
สาขาวิชาใหมในแผนฯ 10 เพื่อใหคณะตาง ๆ ใชเปนเอกสารประกอบในการจดัทําแผนการเปดหลักสูตรใหมของ
คณะ สงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุในแผนฯ 10 ตอไป  เสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา
ใหความเห็นชอบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบใหปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการจดัทําหลักสูตรใหม  และ
มอบใหฝายวิชาการดําเนินการ และแจงบณัฑิตวิทยาลัย/วทิยาเขตปตตานีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป                           
 

                       4.2.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสตูร
ปรับปรุง  พ.ศ...  คณะวิทยาการจัดการ 

          คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการ  (หลักสูตรภาษา 
อังกฤษ)   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...    โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550    และกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
               

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตามที่เสนอ โดยมีความเหน็และให
แกไขเอกสารหลักสูตรกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ   อนึ่ง   การกําหนด
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในหลักสตูรนี้ใหกําหนดเชนนี้ไปกอน  เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดรายวิชาศกึษา
ทั่วไปสําหรับหลักสูตรนานาชาติแลว  ก็ใหหลักสูตรนี้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด  
 

                       4.2.4  การปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548   
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

       คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี   เสนอขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548   ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา 2551   เปนตนไป    เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

        มติที่ประชุม     เห็นชอบการปดหลักสตูรดังกลาวตามที่เสนอ  
 

   4.2.5  การปรับคําอธิบายการเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 
บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  และสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2548   คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ  วิทยาเขตสรุาษฎรธานี     
                                   คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร  วทิยาเขตสุราษฎรธานี     เสนอขอปรับปรุงคําอธิบายการเลือก 
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาภาษา   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  สาขาวิชา 
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เศรษฐศาสตรธุรกิจ  และสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 สําหรับนักศึกษารหัส  48   
ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1   ปการศึกษา  2551   เปนตนไป    เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา 
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

เดิม ใหมท่ีตองการปรับปรงุ 
กลุมวิชาภาษา    จํานวน  12  หนวยกิต 
935-161 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
935-162 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
และเลือกเรียนจากรายวิชาภาษาอังกฤษตอไปนี้ หรือ
รายวิชาในหมวดภาษาอังกฤษ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
936-261 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
935-266 การฟง-พูดภาษาองักฤษ 
935-267 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
936-361 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
936-362 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโตแยงและ 
              โนมนาวชักจูง 
936-364 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 
936-365 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 

กลุมวิชาภาษา    จํานวน  12  หนวยกิต 
935-161 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
935-162 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
และเลือกเรียนจากรายวิชาภาษาอังกฤษตอไปนี้ หรือ
รายวิชาในหมวดภาษาอังกฤษ    อีกไมนอยกวา   
6  หนวยกิต 
936-261 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
935-266 การฟง-พูดภาษาองักฤษ 
935-267 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
936-361 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
936-362 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโตแยงและ 
              โนมนาวชักจูง 
936-364 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 
936-365 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
หรือเลือกเรียนวิชาภาษาตางประเทศที่ไมไดระบุไวใน
หลักสูตร ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
          มติที่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงคําอธิบายการเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษา  โดยใหปรับการเขียนรายละเอียดการปรับปรุงคําอธิบายดังกลาวใหมเปนขอความ “หรือเลือกเรยีน
วิชาภาษาตางประเทศที่ไมไดระบุไวในหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร” ตอทายรายวิชาเลือก 
ในกลุมวิชาภาษา     แทนการระบุตารางแสดงการปรับปรุง     อนึ่ง   รายวิชาเลือกทีก่ําหนดไวเดิมมีรายวิชาชื่อซํ้ากัน  
2  รายวิชา  คอื  รายวิชา  936-261  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ     และรายวชิา  936-365  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
จึงขอใหคณะตรวจสอบดวย    
 

    4.2.6  การพจิารณาเทียบเทารายวิชา  875-301  จิตสํานกึทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของ
คณะเศรษฐศาสตร  กับรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร  1-2 
                                      คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอเทียบเทารายวิชา 875-301 จิตสํานึกทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของคณะเศรษฐศาสตร กบัรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1-2 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  
พิจารณาเทยีบเทา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
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                      มติที่ประชุม   เหน็ควรใหชะลอการเทียบเทารายวิชา   875-301  จติสํานึกทางสังคม  เศรษฐกจิ 
และการเมอืง ของคณะเศรษฐศาสตร กับรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1-2 ไวกอน เนือ่งจากมหาวทิยาลยั จะทบทวน
รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 1-3   ในบางประเด็น     เชน    ช่ือรายวชิา    จํานวนหนวยกิต   ใหแลวเสร็จทันใชใน 
ปการศึกษา  2552   
 

วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
5.1 การพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยตระหนกัถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ    จึงมีนโยบายพฒันาความเขมแข็งดานทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดใหการพฒันานักศกึษาใหเกงภาษาอังกฤษ 
เปนการบริหารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั ฝายวชิาการจงึเสนอเรื่อง การพัฒนาความเขมแข็งดานทกัษะภาษาอังกฤษ     
พิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  คร้ังที่  3/2551   เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2551   และที่ประชุม
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหกําหนดนโยบายในการพฒันาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี ้

          1.  การทดสอบ    
               กําหนดใหนักศกึษาทุกคนตองสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรม ELLIS และ 

ตองสอบผานตามระดับที่กําหนด  หากยังไมสามารถสอบผานไดตามที่กําหนด  ตองศึกษาภาษาองักฤษดวยตนเอง
ตามโปรแกรม  ELLIS   และทดสอบใหมจนผานตามระดบัที่กําหนด 
           2.  การพัฒนานักศกึษา 
                2.1)  เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา โดยการจัดโครงการเตรียมความพรอมของทุกวิทยาเขต/
เขตการศึกษาตองมีเนื้อหาทีเ่ตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 
   2.2 ) ใหคณะหามาตรการ วิธีการ ในการสรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจใหนกัศึกษาสนใจ
ภาษาอังกฤษ 
               2.3)  ใหคณะสงเสริม สนับสนุน การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาใหมีทกัษะภาษาอังกฤษ 
         3.  การจดัการเรียนการสอน 
  3.1)  สงเสริมใหมีการสอนบางหัวขอ บางรายวิชา ในกลุมวิชาชีพ เปนภาษาอังกฤษ 
  3.2)  มอบหมายงานใหนกัศึกษา อาน แปล เขียน ฯลฯ เปนภาษาอังกฤษ 
         4.  การพฒันาอาจารย 
  พัฒนาอาจารยใหสามารถสอนดวยภาษาอังกฤษได 
         5.  กิจกรรมอื่นๆ  
  ใหคณะสนับสนุน สงเสริม การจัดกจิกรรมตางๆ ที่ชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

        เพื่อหากลยุทธที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษในประเด็นขางตน     
ฝายวิชาการจึงเสนอเรื่องนี้ตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อพิจารณานโยบายการพัฒนา
ความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษ    และหากลยุทธที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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                       มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะประเด็นการทดสอบ  โดยกําหนดรายละเอยีดในการทดสอบวา
ใหนกัศึกษาสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  โดยเริ่มสอบในชั้นปที ่2  หรือช้ันปที่ 3   ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง  (เดิมกําหนดเปนโปรแกรม ELLIS  ซ่ึงที่ประชุมเห็นวาไมควรจํากัดเฉพาะโปรแกรม ELLIS 
จึงเปลี่ยนแปลงเปนโปรแกรมที่มหาวทิยาลยัรับรอง)  โดยนกัศกึษาที่สามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัย
กําหนดจะไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัย 
กําหนด   สามารถดําเนินการได  2  วิธี  ดังนี้ 

           1.  ศึกษาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด  เมื่อศึกษา
ครบถวนแลว  นักศึกษาตองทดสอบอีกครั้ง  หากสามารถสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย กรณีสอบไมผานจะรวบรวมไวเปนขอมูล   

          2.  ศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง    แลวเขารับการทดสอบอีกครั้ง   หากสามารถสอบผานตามเกณฑ
ขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  กรณีสอบไมผานใหดําเนินการตาม ขอ 1. 
โดยใหคณะศิลปศาสตรพิจารณาจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาเพิ่มเติม 

          อนึ่ง  นักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑขั้นต่ําแลว  หากประสงคจะศึกษาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยรับรองในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถกระทําได  และสามารถสอบวัดระดับไดดวย 

          สําหรับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาอาจารย และ
กิจกรรมอื่นๆ  ที่ประชุมยังไมไดพิจารณา 
 

5.2 การจัดอบรมอาจารยเพื่อเตรยีมการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  
            เขตการศึกษาตรังเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจดัใหมีการอบรมอาจารยเพื่อเตรยีมการสอนในรายวิชา
ศึกษาทัว่ไป จาํนวน 7 รายวิชา ดังตอไปนี ้และฝายวชิาการไดเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
            (1)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
                    942-100  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1   1(0-0-3)  หนวยกิต 
       942-101 จิตวิทยาองคการ    3(3-0-6)  หนวยกิต 
       942-111 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต   3(3-0-6)  หนวยกิต 
       942-112 สุขภาวะกายและจิต    3(3-0-6)  หนวยกิต 
            (2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     
                   942-101  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม  3(2-2-5)  หนวยกิต 
            (3)  กลุมวิชาภาษา 
       941-112  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(2-2-5)  หนวยกิต 
                   941-113  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) หนวยกิต 
 

            มติที่ประชุม  เห็นควรใหจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกอาจารยเพื่อเตรียมการสอนรายวิชาศึกษา-
ทั่วไปสําหรับอาจารยจากทกุวิทยาเขต/เขตการศึกษาในรายวิชาดังนี ้
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              1.  รายวิชา 942-111 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  โดยขอความอนุเคราะหจากคณะศลิปศาสตร
เปนผูรับผิดชอบจัดอบรม  สําหรับรายวิชา 942-101 จิตวิทยาองคการ  มีความเหน็วา เขตการศึกษาตรังสามารถสอน
เองได  สวนรายวิชา  942-100  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  และรายวิชา  942-112 สุขภาวะกายและจิต  มหาวิทยาลัย 
ดําเนินการแลว        
                             2.  รายวิชา  942-101 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม     โดยขอความอนุเคราะหจากคณะวิทยาศาสตร 
เปนผูรับผิดชอบจัดอบรม    คาดวาจะจัดระหวางวันที ่  13-14  พฤษภาคม  2551  ณ  หองสัมมนา  อาคารบริหาร
คณะวิทยาศาสตร   อนึ่ง    เมื่อจัดทําโครงการแลวจะเชิญอาจารยจากวิทยาเขต/เขตการศึกษาเขารวมอบรมตอไป  
             3.  รายวิชา 941-112  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน    และรายวิชา 941-113  การอานและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    โดยขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบจัดในลักษณะเชิญอาจารยผูสอน 
ภาษาองักฤษจากทกุวทิยาเขต/เขตการศกึษามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ   
                          ทั้งนี้   ในการจัดโครงการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูขางตน   มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาใชจาย  

 

5.3 การจัดการเรยีนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เร่ือง     “การแลกเปลี่ยนเรียนรู :  การจัดการเรยีน 

การสอนรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)”    ขึ้น    เมื่อวันที ่ 3-4   มีนาคม   2551    ณ   โรงแรม ลี 
การเดนส พลาซา อ. หาดใหญ จ. สงขลา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการวิชาการและกจิกรรม    และเพื่อรวมกําหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร  
ซ่ึงผูเขารวมประชุมประกอบดวย   คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ/วิทยาเขตปตตาน ี   คณะกรรมการพัฒนา
นักศกึษาจากทกุวทิยาเขต/เขตการศกึษา อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิากจิกรรมเสริมหลักสูตรของทกุคณะ/เขตการศึกษา      
ตัวแทนจากคณะกรรมการวชิาการ/หลักสตูรประจําคณะของทุกคณะ/เขตการศึกษา         ตัวแทนจากคณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาของแตละคณะของทุกคณะ/เขตการศึกษา   จากการประชุมดังกลาวผูเขารวมประชุมไดแลกเปลีย่น
และรวมกําหนดแนวทางในประเดน็ตาง ๆ   คือ  ลักษณะของโครงการที่จะดําเนนิการในรายวชิา    ความคาดหวัง
ของกิจกรรม/โครงการบทบาทอาจารยและบทบาทนักศกึษา   การดําเนินการรายวิชา     การประเมินผล/ตัวช้ีวดั/การ
ขยายผล และมีประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะอืน่ ๆ ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ    
พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1-3 (Extracurriculum I-III) เพื่อแจงคณะ/
วิทยาเขต/เขตการศึกษาดําเนินการตอไป  ในประเดน็ตาง ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ดังนี ้
         1.  รหัสรายวิชา   ใชรหสัของคณะ    
         2.  การขอเปดรายวิชา  แจงรหัสรายวชิา  จํานวนกลุม  จํานวนนักศึกษาตอกลุม  รายช่ืออาจารยผูสอน 
ไปยังคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขต  เพือ่ทราบ  และแจงฝายทะเบยีนดําเนนิการ     
                      3.  เนื้อหารายวิชา 
              การทํากิจกรรมที่เนนการบําเพ็ญประโยชน  เชน  การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  การสราง
คุณธรรม  จริยธรรม  ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
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                     4.  การจัดการเรยีนการสอน 
              การเตรียมการ  -  อาจประชุมรวมกันระหวางฝายวิชาการ  ฝายกิจการนักศึกษา   
                                                                       นักศึกษา  เพือ่เตรียมกรอบแนวคดิในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
              บทบาทอาจารย  -  กระตุน  สนบัสนุน  สงเสริม  ใหคําแนะนํา ฯลฯ ใหนกัศึกษา 
                                                                       สามารถจัดทําโครงการได 
     -  พิจารณาโครงการและอนมุัติโครงการ 
     -  ใหคําแนะนาํ  ระหวางการดําเนินการ 
     -  ติดตามการดําเนินการ 
     -  ประเมินผลการดําเนินการ  ฯลฯ 
                บทบาทนักศึกษา -  จัดทําโครงการ/กิจกรรม 
     -  ดําเนนิโครงการ 
     -  นําเสนอผลการดําเนินการ 
                ลักษณะโครงการ -  ริเร่ิมโดยนกัศึกษา  และนักศึกษาเปนผูดําเนินการ 
     -  เรียบงาย  ประหยดั  สนุกสนาน  ไดความรู ฯลฯ 
     -  เปนโครงการที่อาศัยความรูเปนพื้นฐาน 
                จํานวนนกัศึกษาตอกลุม -  ประมาณ  10-20  คน  ขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม/โครงการ 
                การประเมินผล  -  ประเมินเปนระดับคะแนนและตัดเกรด         โดยอาจใชแนวทางการ 
         ประเมิน คือ โครงการ พฤติกรรมการมีสวนรวม แรงบนัดาลใจความรู   
         ที่ไดรับการทํากิจกรรมรายงานการจดัทาํโครงการรายงาน   การมีสวน  
                                                                       รวมของนักศกึษาทุกคนในโครงการ  การประเมินโดยเพื่อน นักศกึษา   
         การประเมินโดยผูเกีย่วของ  การสะทอนความรูที่ไดรับ  ฯลฯ 
             5.  การกําหนดประเดน็หลัก/กาํหนดประเดน็ตอเนื่องของรายวชิาทั้ง  3  รายวิชา  ขึ้นอยูกบัดุลยพินจิ
ของคณะ 
            6. งบประมาณ ไมเนนการใชงบประมาณหากจําเปนตองใชงบประมาณ  อาจใชจากงบประมาณใน
สวนของชมรมและคาหนวยกิต 
            7.   การนับชั่วโมงกจิกรรม  จะเสนอกองกิจการนกัศึกษาเพื่อใหนับการจัดทําโครงการตามรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนจํานวนชั่วโมงกิจกรรมได 
            8.   การขยายผล 
     คณะ  -  รายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบทุกปการศึกษา 
    -  จัดทําเวทีนําเสนอผลงานในระดับคณะ 
    -  คัดเลือกผลงานไปยังมหาวทิยาลัย 
    มหาวทิยาลัย -  จัดการนําเสนอผลงานทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา 
    -  จัดทําคลังขอมูล  จากการรายงานผลของคณะ 
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            9.  การประเมินในระดับมหาวิทยาลัย    เมื่อดําเนนิการไดระยะหนึ่ง    มหาวทิยาลัยจะดําเนินการ 
ประเมินผลในภาพรวม 
  

           มติท่ีประชุม     เห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1-3  
(Extracurriculum I-III)    ตามแนวทางที่ฝายวิชาการเสนอและใหแจงคณะ/วิทยาเขต/เขตการศึกษาเพื่อทราบและ
ดําเนินการตอไป   
 

5.4 โครงการฝกอบรมแกนนําของวิทยาเขต/เขตการศึกษาเพื่อดแูลนักศึกษาเรยีนออน  (ยายมาจากวาระที่ 6.1) 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายดูแลนักศึกษาเรียนออนและคณะไดดําเนนิการตามนโยบายดงักลาว โดยคณะ 

วิทยาศาสตรไดนําเสนอโครงการพี่เล้ียงวิชาการ และคณะวิศวกรรมศาสตรไดนําเสนอการแกปญหานักศึกษาเรียน
ออนของคณะตอที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชมุ คร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันที ่ 19 
ธันวาคม 2550   และที่ประชุมเห็นชอบใหนําเสนอโครงการดังกลาวตอที่ประชมุคณบดี   และขยายผลโดยการ
ฝกอบรม (training of the trainer) ใหแกวทิยาเขต/เขตการศึกษา  ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและคณะวศิวกรรมศาสตรได
นําเสนอโครงการตอที่ประชมุคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551  และผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเผยแพรวิธีการดูแลนักศึกษาเรียนออน (road show) ของคณะวิทยาศาสตรและคณะ
วิศวกรรมศาสตรไปยังวิทยาเขต/เขตการศึกษา เพื่อดําเนินการตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ และความเหน็ของผูบริหารมหาวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจดัโครงการฝกอบรมแกนนําของวิทยา-
เขต/เขตการศกึษาเพื่อดูแลนกัศึกษาเรยีนออนขึ้น    ฝายวิชาการจึงจัดทํารางโครงการฝกอบรมแกนนําของวิทยาเขต/
เขตการศึกษาเพื่อดูแลนักศกึษาเรียนออน  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  พิจารณาในประเด็นตาง ๆ   
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
   1.  พิจารณารางโครงการ 
  2.  พิจารณาใหขอเสนอแนะ 
  3.  พิจารณากําหนดวันดําเนนิการ  โดยมีขอเสนอวา  กําหนดจดัโครงการที่วิทยาเขต/เขตการศึกษา  
โดยกําหนดการครึ่งแรก เปนการแนะนาํโครงการ  การเตรียมการ  แผนงาน  ฯลฯ   และกําหนดการครึ่งหลัง เปน
การฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชา  คือ  เคมี  ฟสิกส  คณิตศาสตร  และชีววิทยา  โดยจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตอ
รายวิชาเปนนกัศึกษาพี่เล้ียง  รายวิชาละไมเกิน  20  คน  และอาจารยทีจ่ะเปนอาจารยพี่เล้ียง  รายวชิาละ  1-2  คน  
โดยขอใหวิทยาเขต/เขตการศกึษา เตรยีมสถานที่  เชิญผูเขารวมโครงการ ฯลฯ  โดยกําหนดการ  อาจจะเปนระหวาง 
วันที่ 7-12  และ 15-19  พฤษภาคม  2551   
 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบรางโครงการดังกลาวและขอเสนอตามที่ฝายวิชาการเสนอ  
 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
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6.1 โครงการฝกอบรมแกนนําของวิทยาเขต/เขตการศึกษาเพื่อดูแลนักศกึษาเรียนออน 

ยายไปเปนวาระพิจารณา วาระที่ 5.4   
   

6.2 โครงการสัมมนาเรื่อง  “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” 
                        ที่ประชุมรับทราบ    รางโครงการสัมมนาเรื่อง      “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง และการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม”      ซ่ึงจะจัดระหวางวันที่ 13-14  มิถุนายน  2551  
ณ  ชุมพรคาบานารีสอรท  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร   โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร  อาจารย
จากสถาบันในเครือขายบัณฑติอุดมคติไทยภาคใต  และผูบริหาร/อาจารย จากคณะตางๆ  ในวิทยาเขต/เขตการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ                                    
 

6.3 โครงการฝกอบรม  เร่ือง  “การเตรียมความพรอมอาจารยสําหรับรายวิชาสุขภาวะกายและจิต   
(Healthy Body and Mind)” 

          ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการฝกอบรม เร่ือง   “การเตรียมความพรอมอาจารยสําหรับรายวิชา
สุขภาวะกายและจิต  (Healthy Body and Mind)”      ซ่ึงมหาวิทยาลัยจดัขึ้นระหวางวนัที่   22-23    เมษายน    2551   
ณ  หอง  3309 อาคาร 3   คณะพยาบาลศาสตร   เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สุขภาวะ 
กายและจิต  (Healthy Body and Mind)     ดังรายละเอยีดตามโครงการที่แนบ   โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน  70   คน  
ประกอบดวย    อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชา   จากคณะแพทยศาสตร    คณะทันตแพทยศาสตร    คณะ
พยาบาลศาสตร   คณะศิลปศาสตร   คณะละ  5 คน   และวิทยาเขตปตตานี   วิทยาเขตภูเก็ต   วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
และเขตการศกึษาตรัง   วิทยาเขต/เขตการศกึษาละ   10   คน  

 

6.4 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมทางวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม  ช้ันปที่  1  ประจําป- 
การศึกษา  2551 

       ทีป่ระชุมรับทราบ     การจัดโครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพรอมทางวชิาการสําหรับนกัศกึษาใหม   
ช้ันปที่  1  ประจาํปการศกึษา  2551  ซ่ึงจดัวันที ่27  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2551  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ   เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในมหาวทิยาลัยใหแกนกัศึกษาปที่ 1  ดังรายละเอยีดตาม 
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

6.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาของคณะ/วิทยาเขต  
ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแผนการศกึษาในหลักสูตรตาง ๆ  ของคณะ/วิทยาเขต    ตั้งแตภาคการ- 

ศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2551  เปนตนไป   ดังรายละเอยีด ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้  
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