
                 วาระท่ี  2
         

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  6/2552     

วันพุธท่ี  3  มิถุนายน  2552    เวลา 13.30 น.                 
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
      

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต      
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ  แกวประดบั 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
4.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     อาจารยวรางคณา   ตันฑสันตสิกุล    (แทน)  
5.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์   
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตต ิ
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ (รักษาการ) 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
17.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
18.  ผูชวยคณบดีฝายวชิาการ   คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยเกศริน  มณีนูน  
19.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน    
20.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
        รองศาสตราจารยปราณี   ทองคํา 
22.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วทิยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
23.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ   
24.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
25.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
26.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานกุาร   
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
2.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
3.  หัวหนาสํานักงานวิชาการ  คณะวเิทศศกึษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
4.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
2.  ดร.จันทรพมิพ  หินเทาว  ผูช้ีแจงเรื่อง  การเทียบเทารายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ   
3.  ดร.จรัญญา  หุนศรีสกุล                (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  คณะทันตแพทยศาสตร 
4.  นางสาวสุจนิต  พงศธีรโรจน    กบัรายวิชาสขุภาวะกายและจิตและรายวชิาภูมิปญญาในการดําเนนิชวีิต  
5.  ดร.วรวิทย    วงศนิรามัยกลุ                     ผูช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ 

                                                                              จัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ.  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม   
6.  ดร.ชินวัชร    สุรัสวดี                               ผูช้ีแจงเรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภมูิสารสนเทศ 
                                                                      ส่ิงแวดลอม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ...   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   
7.  อาจารยเล็ก   แซจิว                      ผูช้ีแจงเรื่อง การนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวิศว-  
                                                                      กรรมเคมี  วิทยาเขตหาดใหญ ไปเปดสอนที่วิทยาเขตปตตานี  
    

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม โดยแนะนํากรรมการใหม 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยนิวัติ  แกวประดับ  
รองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม  และผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทนัตแพทยเศรษฐกร  
พงศพานิช   รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  จากนั้นดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม  ดงันี้   
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                 ประธานแจงวา  ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิฉอืจี้ ประเทศไตหวัน  ระหวางวันที ่  
6-10 กรกฎาคม 2552 นั้น  ผูเดินทางที่ยังไมสงเอกสารสําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ขอใหจัดสงไปยัง
มหาวิทยาลัยดวย  สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศตอหวัคนละ  28,500  บาท  ขอใหผูเดินทางจดัสง
ไปยังมหาวิทยาลัย  ภายในวนัที่  15  มิถุนายน  2552  เพื่อสงใหผูประสานงานการไปศึกษาดูงานดําเนินการตอไป  
และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ ประธานขอให ผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยสิทธิโชค อนันตเสรี รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร  เลาประสบการณ 
การไปศึกษาดงูาน  ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไตหวนั ใหแกคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ และผูเดนิทางไป
ศึกษาดูงานฯ  โดยมหาวิทยาลัยจะประสานการกําหนดวนั/เวลาตอไป                    
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  
                 2.1  การประชุมครั้งที่  4/2552  วันที่  1  เมษายน  2552         
                        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   โดยใหแกไข หนา 5  ความวา  “โดยขอความรวมมือจาก
ชมรมภาษาอังกฤษเปนผูคิดกิจกรรม”   เปน  “โดยขอความรวมมือจากชมรมภาษาอังกฤษรวมดําเนนิงาน”  
                 2.2  การประชุมครั้งที่ 5/2552  วนัที่  6 พฤษภาคม  2552  
                        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไข หนา 6  คําวา  “Practical Tanning”   เปน 
“Practical Training”                    
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วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    
                 4.1  การเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตของคณะศิลปศาสตร  
                        คณะศิลปศาสตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุม-
วิชาภาษา  จํานวน  2  รายวชิา  สําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  
2552  เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พจิารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
                         1)  รายวิชา 890-215 การเรยีนรูภาษาอังกฤษผานทางวฒันธรรม  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกติ  เปลี่ยน
จํานวนหนวยกติ  เปน  “3(3-0-6) หนวยกติ” 
                         2)  รายวิชา 890-244  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเที่ยว  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต  เปลีย่น
จํานวนหนวยกิต  เปน  “3(3-0-6) หนวยกติ” 
 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว  โดยในการจัดการเรยีน
การสอนทฤษฎี  ใหมีการปฏิบัติควบคูกันดวย   และใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป       
 

      4.2  การเปดรายวิชาของคณะศิลปศาสตร 
           คณะศิลปศาสตรเสนอขอเปดรายวิชา 891-121 ภาษาและคําศัพทในตําราการแพทยแผนไทย  (Language 
and Lexicons in Traditional Thai Medicine Texts and Manuscripts)  จํานวน  3(3-0-6)  หนวยกติ  ซ่ึงเปนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาภาษา  (บังคับ)  และหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐาน  สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2553  เปนตนไป  
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                             มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการการเปดรายวิชาดังกลาวโดยใหรับความเห็นดังตอไปนี้ไปพิจารณา 
ดําเนินการกอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  พิจารณาอีกครั้ง  
                            1.  ประเด็นเนื้อหารายวิชา      เนื้อหากวาง และมากเกินกวาที่จะสอน  3 หนวยกิต   และลักษณะวิชา
เปนวิชาทางดานภาษาไมใชทางดานการแพทยแผนไทย       จึงขอใหคณะศิลปศาสตรและคณะการแพทยแผนไทย
รวมกันพิจารณาและปรับเนื้อหารายวิชาโดยกําหนดเนื้อหาเฉพาะที่นําไปใชจริง   สําหรับรูปแบบการจัดรายวิชาเนน
การบูรณาการการสอนและการทําโครงการของนักศึกษา 
                            2. ขอใหแกขอ  3.  ในแบบฟอรม 01  การขอเปดรายวิชาดังนี้ 
                                 -  3. เปนรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  เปน “3. เปน
รายวิชาในหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต” 
                                 -  ไมตองระบุขอมูลใน ขอ 3.1  เนื่องจากรายวิชานี้ไมใชรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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                                 -  ขอ 3.2  แกคําวา  “จัดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย
แผนไทย”   เปน   “จัดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต”   
                             3.  มีขอเสนอแนะใหจัดทําอภิธานศัพททางดานการแพทยแผนไทย  เพื่อใชประกอบการเรียนของ
นักศึกษา     
   

                     4.3  การเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550  คณะศิลปศาสตร กับรายวิชาสุขภาวะกายและจิตและรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

            คณะศิลปศาสตรเสนอขอเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชุมชนศึกษา  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550   กบัรายวิชาสุขภาวะกายและจิต   และรายวิชาภมูิปญญาในการดําเนินชวีิต    ซ่ึง
เปนรายวิชาบังคับในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชุมชนศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา  2552  เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
                               1. รายวิชา 001-131 สุขภาวะกายและจิต  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต รายวิชาบังคับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย   ขอเทียบเทากบัรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา  ดังนี ้
                                   - รายวชิา  897-203  การสงเสริมสุขภาพในชุมชน  
                                   - รายวชิา  897-204  จิตวิทยาชุมชน 
                                   - รายวชิา  897-205  ภูมิปญญาชุมชน 
                                   - รายวชิา  897-402  การสื่อสารในชุมชน 
                                   - รายวชิา  896-204  ปฏิสัมพันธระหวางคนตางชมุชน 
                                   - รายวชิา  896-472  ศิลปหัตถกรรมกับวิถีชีวิตไทย 
                                   - รายวชิา  896-474  ศิลปะการแสดงและการละเลนพื้นบาน 
                              2. รายวิชา 895-171 ภูมปิญญาในการดําเนินชวีิต   จํานวน  3(2-2-5)  หนวยกติ  รายวิชาบังคับ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย   ขอเทียบเทากับรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศกึษา  ดังนี ้
                                   - รายวชิา  461-211  หลักการจัดการ 
                                   - รายวชิา  870-192  กฎหมายกับสงัคม 
                                   - รายวชิา  895-104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
                                   - รายวชิา  897-201  โลกาภิวัตนกบัการบริโภควฒันธรรม 
                                   - รายวชิา  897-202  สังคมวิทยาชุมชน 
                                   - รายวชิา  897-204  จิตวิทยาชุมชน 
                                   - รายวชิา  897-309  เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

             มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีความเห็นวาหลักการของการเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเทียบเทากับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงรายวิชาที่คณะศิลปศาสตรเสนอขอเทียบเทาในครั้งนี้เปน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ   จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว   
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                                   อนึ่ง  คณะศิลปศาสตรสามารถเปดสอนรายวิชาสุขภาวะกายและจิต  และรายวิชาภูมิปญญา
ในการดําเนินชีวิต  สําหรับนักศึกษาของคณะเองได 1 กลุม  จึงไมจําเปนตองขอเทียบเทารายวิชาดังกลาว 
  

                     4.4  การเทียบเทารายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550  คณะทันตแพทยศาสตร  กับรายวิชาสุขภาวะกายและจิตและรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

           คณะทนัตแพทยศาสตรเสนอขอเทยีบเทารายวชิาในหลักสูตรทนัตแพทยศาตรบณัฑติ (หลักสตูร6 ป)    
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2550  กับรายวิชาสุขภาวะกายและจิต   และรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต   ซ่ึงเปน
รายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตร6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  ตั้งแตปการศึกษา 2552  เปนตนไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงันี้ 
                               1. รายวิชา 001-131 สุขภาวะกายและจิต  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต รายวิชาบังคับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย   ขอเทียบเทากบัรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสตูร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550   ดังนี ้
                                   - รายวชิา  656-121 สุขภาพองครวม                  
                                   - รายวชิา  651-161 การพัฒนาตนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 1     

        - รายวิชา  651-162  การพัฒนาตนเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิต 2    
                                    - รายวิชา  656-421  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทางทันตแพทยศาสตร 1                                    
                                    - รายวิชา  656-521  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทางทันตแพทยศาสตร 2 
                                    - รายวิชา  652-511  การแพทยพื้นฐานสําหรับทนัตแพทยศาสตร 3 
                                    - รายวิชา  652-512  การแพทยพื้นฐานสําหรับทนัตแพทยศาสตร 4 
                                    - รายวิชา  689-192  ทักษะชวีิตและวุฒภิาวะทางอารมณ  
                                    - รายวิชา  697-291  การสื่อสาร 1 
                                    - รายวิชา  697-491  การสื่อสาร 2 
                                    - รายวิชา  698-191  ธรรมชาติของมนุษย              
                               2. รายวิชา 895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชวีิต   จํานวน  3(2-2-5)  หนวยกิต  รายวิชาบังคับ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย   ขอเทียบเทากบัรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสตูร 6 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2550   ดังนี ้
                                    - รายวิชา  650-151  ทักษะการคิด  1 
                                    - รายวิชา  650-351  ทักษะการคิด  2 
                                    - รายวิชา  689-192  ทักษะชวีิตและวุฒภิาวะทางอารมณ  
                                    - รายวิชา  698-191  ธรรมชาติของมนุษย 
                                    - รายวิชา  696-581  การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข 
                                    - รายวิชา  895-328  จริยศาสตรแหงชีวิต 
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                                   - รายวิชา  693-431 จริยศาสตรสําหรับทันตแพทย 1 
                                   - รายวิชา  693-631 จริยศาสตรสําหรับทันตแพทย 2        

                       - รายวิชา  656-221 ทันตกรรมชุมชน 
                                    - รายวิชา  656-321 วิทยาการระบาดทางทันตแพทย 
                                    - รายวิชา  696-581  การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข 
                                    - รายวิชา  697-291  การสื่อสาร 1 
                                    - รายวิชา  697-491  การสื่อสาร 2 
                                    - รายวิชา  656-421  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทางทันตแพทยศาสตร 1        
                                    - รายวิชา  895-111  มนุษยกับสังคม 
                                    - รายวิชา  656-121  สุขภาพองครวม 
                                    - รายวิชา  651-161  การพัฒนาตนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 1 
                                    - รายวิชา  651-162  การพัฒนาตนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2 
                                    - รายวิชา  895-104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
 

          มติท่ีประชุม    พิจารณาแลว     เห็นวาหลักการของการเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเทียบเทากับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ซ่ึงรายวิชาที่คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอเทียบเทาในครั้งนี้    
มีทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ           ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหเทียบเทารายวิชา
สุขภาวะกายและจิต   และรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต    กับรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป หลักสูตรทันต-
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550   ดังนี้  
                                  1. รายวชิา 001-131 สุขภาวะกายและจิต  จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต รายวิชาบงัคับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย   เทียบเทากับรายวิชาในหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550   ดังนี ้
                                    - รายวิชา  689-192 ทักษะชวีิตและวุฒภิาวะทางอารมณ  
                                    - รายวิชา  697-291 การสื่อสาร 1 
                                    - รายวิชา  697-491 การสื่อสาร 2 
                                    - รายวิชา  698-191 ธรรมชาติของมนุษย 
                               2. รายวิชา 895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชวีิต   จํานวน  3(2-2-5)  หนวยกิต  รายวิชาบังคับ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย   เทียบเทากับรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2550   ดงันี้ 
                                    - รายวิชา  650-151 ทักษะการคิด  1 
                                    - รายวิชา  650-351 ทักษะการคิด  2 
                                    - รายวิชา  689-192 ทักษะชวีิตและวุฒภิาวะทางอารมณ  
                                    - รายวิชา  698-191 ธรรมชาติของมนุษย 
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                                    - รายวิชา  895-328  จริยศาสตรแหงชีวิต 
                                    - รายวิชา  697-291  การสื่อสาร 1                                    

         - รายวิชา  697-491  การสื่อสาร 2 
                                    - รายวิชา  895-111  มนุษยกับสังคม 
                                    - รายวิชา  895-104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม                       
 

                     4.5  หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ....  คณะการแพทยแผนไทย 
       คณะการแพทยแผนไทยเสนอหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ ...   โดย 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2550    และ
กําหนดเปดสอนหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2553  เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

        มติท่ีประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว   โดยใหรับความเห็นดังตอไปนีไ้ปดําเนินการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป   
       1. รายวิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ขอใหตัดรายวชิา 
877-496  หัวขอพิเศษทางเศรษฐศาสตรเกษตร (ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง) ออก  เนื่องจากรายวิชาหัวขอพิเศษ โดยหลักการ 
จะกําหนดเปนรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ   และจะระบุหวัขอเมื่อจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา     
                                2.  สําหรับรายวิชา 891-121 ภาษาและคาํศัพทในตาํราแพทยแผนไทย  ซ่ึงคณะศิลปศาสตรเสนอขอ
เปดรายวชิาสําหรับหลักสูตรนี้โดยท่ีประชมุมีความเหน็ใหปรับเนื้อหารายวิชา และเสนอคณะกรรมการวิชาการ วทิยา
เขตหาดใหญ พิจารณาอีกครั้งนั้น  เมื่อที่ประชุมเหน็ชอบแลวใหนาํคําอธบิายรายวิชามาบรรจไุวในหลักสูตรดวย 
 

                     4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม  
พ.ศ...  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต 
       คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม  พ.ศ...  โดยกําหนดจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา  2553  
เปนตนไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  

       มติท่ีประชมุ    เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว     โดยใหรับความเห็นดังตอไปนี้  ไปพจิารณาดําเนนิการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
       1.  หนา 21  ขอ  2.2   คําวา  “หมายถึง”   พิมพซํ้ากนั  2  คร้ัง 
       2.  การจัดแผนการศกึษาในชั้นปที ่ 4  ควรแยกเปน  2   กรณี   คือ  แผนการศกึษาสําหรับนกัศกึษาที่
ไมเลือกรายวิชา 988-484  สหกิจศกึษา   และแผนการศกึษาสําหรับนกัศกึษาทีเ่ลือกเรียนรายวิชา  988-484  สหกิจศกึษา 
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                    3. ใหตรวจสอบรายวิชา  988-111  คณิตศาสตรพืน้ฐาน  1    ซ่ึงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ...    ใชช่ือ  แคลคูลัส 2      
     4.  ตรวจสอบและแกไข คาํอธิบายรายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปซึ่งเปนรายวิชาบงัคับตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย   ใหตรงกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด     เชน    รายวชิา  975-101  ภูมิปญญาในการดาํเนินชีวิต     รายวิชา  
975-200  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
                     5. รายวิชา 975-132  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คําวา “พลังงานทาง-เลือก”  แกไขเปน “พลังงานทางเลือก” 
                     6. รายวชิา 975-133 เคมใีนชีวิตประจําวัน คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)   บรรทดัสุดทายไมตอง
ระบเุครื่องหมายมหัพภาค  (full stop) 
       7. รายวชิา 975-252  การสนทนาภาษาองักฤษ    ปรับคาํอธิบายรายวชิา (ภาษาองักฤษ)  ใหตรงกบั
คําอธิบายรายวชิา (ภาษาไทย) 
                     8. รายวชิา 988-111 คณิตศาสตรพืน้ฐาน 1   คาํอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)   ขอใหตรวจสอบวา มีคํา 
ในภาษาไทยใชหรือไม      
                      9. รายวชิา 988-124  ชีววิทยาทัว่ไป    คาํอธิบายรายวชิา (ภาษาไทย)  กับคําอธิบายรายวชิา 
(ภาษาอังกฤษ)  ไมตรงกนั                  
      10.  รายวิชา 988480  ฝกงาน   คําอธิบายรายวิชาควรเพิ่มใหส่ือความหมายวาเปนการฝกงาน 
ที่เกีย่วของกับสาขาวชิา   
                    11. รายวิชา 988-481โครงงาน    ปรับคําอธิบายรายวชิาโดยเพิม่คําหลักที่แสดงถึงการทําโครงงาน 
ที่เกีย่วของกับสาขาวชิา  
                     12.  รายวิชา 988-482 หัวขอพิเศษ  1 และรายวิชา  988-483  หวัขอพเิศษ 2  ช่ือภาษาองักฤษ แกคาํวา  
“Topic” เปน  “Topics”    
 

                     4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ...   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต 
       คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต    ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ.... โดยกําหนดจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา  2553 เปนตนไป   เพื่อ 
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

        มติท่ีประชมุ  เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว     โดยใหรับความเห็นดังตอไปนี้  ไปพจิารณาดําเนนิการ
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
        1.  หนา 3  ขอความ   “และมีทักษะในองคความรู...”   ควรใชวา   “และมีทักษะในการประยุกตใช
องคความรู....”  เชนเดียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม                
                       2.  หนา 20  ขอ 2.2 คําวา  “หมายถึง”   พิมพซํ้ากัน  2 คร้ัง 
                               3.  การจัดแผนการศึกษาในชั้นปที่  4   ควรแยกเปน  2   กรณี   คือ  แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ที่ไมเลือกรายวชิา  988-493  สหกิจศกึษา  และแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา  988-493  สหกิจศึกษา  
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                   4. ใหตรวจสอบรายวิชา 988-111 แคลคูลัส  2   ซ่ึงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
และการจัดการสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ...  ใชช่ือ  คณิตศาสตรพื้นฐาน  1   
                   5.  ตรวจสอบและแกไข  คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนรายวิชาบังคับตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ใหตรงกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด   เชน  รายวิชา 975-101 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  
รายวิชา 975-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                   6. คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  975-133  เคมีในชีวิตประจําวัน   บรรทัดสุดทายไมตองระบุ
เครื่องหมายมหัพภาค  (full stop)  
      7.  รายวิชา 988-491โครงงาน  1 ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา  ควรเพิ่มใหส่ือความหมายวาเปน
โครงงานดานใด  
                     8. รายวิชา 988-492  โครงงาน 2  ใหระบุรายวิชาบังคับกอน  และปรับคําอธิบายรายวิชาที่แสดงให
เห็นความตอเนื่องจากรายวิชาโครงงาน  1   
                    9.  รายวิชา 988-493  สหกิจศึกษา  ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปแนวทางการเขียนคาํอธิบาย
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
 

                     4.8  การนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  วิทยาเขตหาดใหญ  ไปเปดสอน
ที่วิทยาเขตปตตานี 
      คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาเขตปตตานี    ไดดําเนินโครงการ
ความรวมมือในการนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไปเปดสอน
ที่วิทยาเขตปตตานี   โดยกําหนดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2552 เปนตนไป  และ
เสนอคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางหลักสูตร   และรายวิชาที่ขอเทียบ  
เพื่อนาํไปใชทีค่ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตาน ี ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

          มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการการนาํหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตรไปเปดสอนที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วทิยาเขตปตตานี    ตามที่คณะวศิวกรรมศาสตร
เสนอ โดยใหดาํเนนิการดงันี ้ 
                             1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เห็นชอบใหวิทยาเขตปตตานีเปดสอน โดยใชรายวิชาและรหัส
รายวิชาของวิทยาเขตปตตานี   และขอใหเทียบเทารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
                               2.  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ     
                                    2.1) รายวิชาพื้นฐาน ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอนเองได   เห็นชอบใหคณะฯ เปด
สอน  และดําเนินการขอเทียบเทารายวิชากับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    
สําหรับรายวิชาพื้นฐานอื่น  ขอใหประสานกับคณะเจาของรายวิชา  
                                    2.2)  รายวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร      เห็นชอบใหใชรายวิชาและรหัสรายวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรทั้งหมด     
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วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  การลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต  

             งานทะเบียนกลางเสนอเรื่อง  การลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต   ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตไดโดยเฉพาะการเรียนในภาคฤดูรอน ซ่ึงงานทะเบียนกลางไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ รับทราบและพจิารณาหาแนวทางใหมีการเปดสอนรายวิชาตางวิทยาเขต  และใหนักศกึษา 
ลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตในภาคฤดูรอนมากขึ้น  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

                          มติท่ีประชุม   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตในภาคฤดูรอน
เปนการจัดสําหรับนักศึกษาที่มีความจําเปนตองลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนอยูแลว  ใหไปเรียนในตางวิทยาเขต
เพื่อใหนักศึกษามีโลกทัศน  รูจักอาจารย   เพื่อนนกัศึกษา  สภาพแวดลอมตางวิทยาเขต    และไดแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ซ่ึงกันและกัน    แตไมไดสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาที่ไมมีความจําเปนใหมาลงทะเบียนเรียน    ซ่ึงที่ประชุมได
อภิปรายอยางกวางขวาง  แตยังไมมีขอสรุป  โดยมีการอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
                          1. ภาคฤดูรอนมักจะมีวนัหยุดเรียนมาก   เชน  วันสงกรานต   วันพืชมงคล   ทําใหนักศึกษามีเวลา
เรียนนอย  
                          2. นักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนในภาคฤดูรอนจะชวยใหผลการเรียนดีกวาการเรียนในภาคการ- 
ศึกษาปกติ   
                           3.  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติในภาคฤดูรอนตองเรียนรายวิชาฝกงาน แตมีนกัศึกษาสวนหนึ่ง 
ตองเรียนรวมกับรายวิชาอืน่    คณะตองขยายเวลาการฝกงานใหนักศึกษา    และทําใหการจัดการฝกงานมีปญหาเปน
อยางมาก 
                          4.  นักศึกษาสวนใหญจะมาเรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ      เนื่องจากมีรายวิชาเปดสอนมากทั้งรายวชิา
บังคับและรายวิชาเลือกเสรี      สวนวิทยาเขตอื่นจะเปดสอนเฉพาะรายวิชาบังคับ   ไมเปดสอนรายวิชาเลือกและเปด
สอนนอย 
                           5. ใหอาจารยผูสอนวิทยาเขตหาดใหญ เปดสอนรายวชิาที่ตางวิทยาเขตเพื่อใหนักศึกษาไดเรียน 
                           6.  นักศึกษาที่เรียนสาขาวชิาการจัดการในอิสลาม  ซ่ึงเปนหลักสูตรรวมกันระหวางคณะวิทยาการ-
จัดการกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา ในชวงเริ่มแรกนักศกึษาตองเรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ   และจากนัน้เรียนทีว่ิทยาเขต
ปตตาน ีโดยที่หลักสูตรไมไดแจงใหนกัศกึษาทราบลวงหนา ขณะนีน้กัศึกษาแจงคณะไมตองการเรียนไปทีว่ิทยาเขต
ปตตาน ี
                            7.  หากจําเปนตองจัดใหมีการเรียนขามวิทยาเขตในภาคฤดรูอน  อาจจะเริ่มตนดวยรายวิชากิจกรรม- 
เสริมหลักสูตร  โดยใหนักศกึษาไปทํากิจกรรม/โครงการรวมกับนกัศึกษาวิทยาเขตอืน่ 
 

  5.2  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors Program) 
         เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
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   5.3  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  วันที่  6-7  
พฤษภาคม  2552  ณ  โรงแรมกระบี่รีสอรท  
          เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

   5.4  รูปแบบและการกําหนดหัวขอตาง ๆ ในเลมหลักสตูรภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 
          เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

                   5.5  หนังสืออานประกอบรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป   
           ประธานแจงเพิ่มเรื่องนโยบายทางวชิาการ  1  เร่ือง  คือ  หนังสอือานประกอบรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป โดยแจงวาในปการศกึษา 2552 มหาวทิยาลัยไดแจกหนงัสือ “วิธีแกเซ็งสรางสุข” โดยศาสตราจารย
นายแพทย ประเวศ วะสี และหนังสือ  “ทักษะวัฒนธรรม”  โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  ใหแกนกัศึกษาใหมทกุคน   
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวติ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐานแหงคุณธรรมอันประเสริฐ รวมทั้งมีทักษะ
ทางวัฒนธรรม  สามารถดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางมีความสุข   และเพื่อให
การดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค     มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหหนังสือ  2  เลม ขางตนเปนหนังสืออาน
ประกอบรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป   คือ รายวิชาสุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) และรายวิชา
ภูมิปญญาในการดําเนนิชีวติ (Wisdom of Living) และกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลความรูความเขาใจของ
นักศึกษาตามหนังสือทั้ง 2 เลมดวย  โดยมหาวิทยาลัยจะมอบหนังสือดังกลาวใหแกอาจารยผูสอน/ผูประสานงาน
รายวิชาเพื่อใชในการดําเนินการวัดและประเมินผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552   อนึ่ง  มหาวิทยาลัยจะ
มอบหนังสือใหแกคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญดวย และหากคณะกรรมการวิชาการฯ/คณะมีความเห็น 
วามีหนังสืออ่ืน ๆ ที่สมควรเปนหนังสืออานประกอบสําหรับรายวิชาขางตน ขอใหเสนอแนะไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป  
                

 วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
                  6.1  การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาระบบ  online 
                         เสนอที่ประชมุรับทราบในการประชุมครั้งตอไป      
 

                  6.2  การปรับแผนการศึกษาของคณะนิติศาสตร 
                         ที่ประชุมรับทราบ  การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.  
2551 คณะนิตศิาสตรโดยยายรายวชิา 870-191 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 1(0-0-3) หนวยกิต จากภาคการศกึษา 
ที่ 2  ปที่ 1  ไปเรียนในภาคการศึกษาที่ 1  ปที่  4  สําหรับนักศึกษาปที ่ 4  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา  2552   
เปนตนไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                 6.3  การเปดรายวชิาอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
                         ที่ประชุมรับทราบ  การเปดรายวิชาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต  คือ รายวิชา  
140-290  อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2    ในหวัขอ   การพัฒนาเวบ็เพจเบื้องตน  (Workshop  in  
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