
 
                วาระที ่ 2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 2/2549 

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

 
 
ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาบคุลากร                                                                      ประธานกรรมการ 
      รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
      รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์รญั  ตนัชยัสวสัดิ ์ 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะทรพัยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชตุิมา  ตนัติกิตติ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์       กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์  งามศรีตระกลู 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร ์                    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยศ์รีกลัยา  ภิญโญสโมสร  (แทน) 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  คณะเภสชัศาสตร ์       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร                 กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา  อดลุยธรรม 
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

 ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรตัน ์ วรภมร 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์  กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยม์าลี  สบายย่ิง 
11. รกัษาการในต าแหน่งผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร ์                           กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรตัน ์  สรอ้ยเสรมิทรพัย ์    
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์                                                       กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ ์ เจริญจิระตระกลู 

13. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี   กรรมการ          
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่



 2 

 
 14. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั           กรรมการ 
       อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
 15. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา           กรรมการ 
       เขตการศกึษาภเูก็ต  
 16. ผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                               กรรมการและเลขานกุาร 
       นางรตันาภรณ ์  เครืองาม 
 17. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
       นางประภารตัน ์  ฉายศิรพินัธ ์
 18. หวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์                                   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
       นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
 19. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                          ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์                    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
 2. รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา  คณะแพทยศาสตร ์                    กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
 3. ประธานหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สนั่น   ศภุธีรสกลุ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1.  ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุพล   ศรีแกว้         ผูชี้แ้จงเรื่อง การปรบัปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์  
  2.  ผูช้่วยศาสตราจารยป์ริญญา   เฉิดโฉม          ผูชี้แ้จงเรื่อง การเปิดรายวิชาในหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
      สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 
  3.  อาจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั  คีรีพฒัน ์     ผูชี้แ้จงเรื่อง การปรบัปรุงรายวิชา  เปลี่ยนรายวิชาบงัคบัก่อน 
  4.  อาจารยก์ลัยาณี  พรพิเนตพงศ ์      ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  และยกเลกิรายวิชาในหลกัสตูรเศรษฐ-    
  5.  อาจารยจ์นัทรทิ์พย ์  จนัทรด์ี      ศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2546 
  6.  อาจารยส์กุ  าพล  จงวิไลเกษม       
  7.  อาจารยก์ลุฤดี   เหมมนั       ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ-  
        ในอิสลาม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549 
  8.  อาจารยแ์พทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน ์       ผูชี้แ้จงเรื่อง หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพ- 
  9.  นางสาวจฬุาลกัษณ ์ เรืองณรงค ์  บ าบดั หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549 และเรื่อง รา่งระเบียบฯ วา่ดว้ย 
  การศกึษาเพ่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพ- 
  บ าบดั พ.ศ….. 
 10. ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั  สทุธินุ่น               เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี  
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 11.  นางวาสนา  บญุแสวง                                   เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี 
 12.  นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู   งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 13.  นางสาวจิราภรณ ์ นวลวฒันา  งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้      ประธานเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ   
ดงันี ้

วาระที ่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ไมม่ี 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที ่ 1/2549 
     วันพุธที ่1 กุมภาพันธ ์ 2549 

                   ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
 

     ท่ีประชมุรบัทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  การเสนอรองคณบดีท่ีดแูลงานดา้นวิชาการของคณะในเขตการศกึษา เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
                         ท่ีประชมุรบัทราบ การเสนอรองคณบดีท่ีดแูลงานดา้นวิชาการของคณะในเขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี  
ซึง่เสนอรองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ิมเติม  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
รบัทราบ   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   และขอใหเ้ขตการศกึษาภเูก็ต/ตรงั พิจารณาเสนอ
รองคณบดีท่ีดแูลงานดา้นวิชาการของคณะในเขตการศกึษาดงักลา่ว  ไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตอ่ไป 
 

                  4.2 หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 
และแนวปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์

           ท่ีประชมุรบัทราบ   ประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกั-
สตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548  และประกาศของคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรื่อง แนว
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล  พ.ศ. 2548  
พรอ้มนิยามค าแนบทา้ยประกาศและแบบค าขอจดัการศกึษาทางไกล  เพ่ือใหส้ถาบนัอดุมศกึษาท่ีสนใจจะจดั
การศกึษาในระบบทางไกลถือปฏิบตัิตอ่ไป และไดน้ าประกาศดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซต ์www.mua.go.th ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   
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     4.3  การเปิดรายวิชาศกึษาทั่วไป  วิชาเลือกเสรี  ส  าหรบันิสิตนกัศกึษาทกุมหาวิทยาลยัของรฐัในภาคฤดู-
รอ้น  ปีการศกึษา 2548  ของมหาวิทยาลยันเรศวร 
               ท่ีประชมุรบัทราบ  การเปิดรายวิชาเลือกเสรี  ในภาคฤุดรูอ้น  ปีการศกึษา  2548   จ านวน 2 รายวิชา  
ของมหาวิทยาลยันเรศวร  คือ   รายวิชา 001134 ภมูิปริทศันภ์าคเหนือตอนลา่ง  จ านวน 3 หน่วยกิต   และรายวิชา  
204415  การศกึษาประวตัิศาสตรศ์ิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย    จ านวน  3  หน่วยกิต    ส  าหรบันิสิตนกัศกึษา
ทกุมหาวิทยาลยัของรฐั   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 
วาระที ่ 5  เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
               5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
   5.1.1  การปรบัปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์

            คณะวิทยาศาสตรเ์สนอขอปรบัปรุงรายวิชา 332-103 ฟิสิกสท์ั่วไป 1 จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต และ 
332-104 ฟิสิกสท์ั่วไป 2 จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  ซึง่เป็นวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ (บงัคบั) ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวิชา  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 และภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
    

                 มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอปรบัปรุงรายวิชาดงักลา่ว โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการขอ
ปรบัปรุงรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไปดงันี ้
  1.  หนา้แรก  ขอ้ 2.  ค าวา่  “บรรยาย”   แกเ้ป็น  “ทฤษฎี”  และค าวา่  “ทบวงมหาวิทยาลยั”   แกเ้ป็น 

“ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา” 
               2.  หนา้แรก ขอ้ 3 และ  3.2  ควรเพ่ิมค าวา่ “ทกุสาขาวิชา” หลงัค าวา่  “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร- 
บณัฑิต” 
              3.  หนา้  2  และ  3  ขอใหป้รบัการเขียนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ)   โดยขึน้ตน้อกัษรแรก
ของค าอธิบายรายวิชาดว้ยอกัษรตวัใหญ่ นอกนัน้ใชต้วัเลก็ยกเวน้ช่ือเฉพาะ  ระหวา่งวลีที่มีเนือ้หาเดียวกนัหรือสมัพนัธ์
กนัในกลุม่เนือ้หาเดียวกนัใหค้ั่นดว้ยเครื่องหมายจลุภาค (,)  เม่ือหมดกลุม่เนือ้หานัน้ใหค้ั่นดว้ยเครื่องหมายอฒัภาค (;)  
สลบักนัไป จบค าอธิบายรายวิชาโดยไมต่อ้งมีเครื่องหมายมหพัภาค (.)  เน่ืองจากไมใ่ช่ประโยค 
               4.  หนา้ 5 ขอ้ 10.4  เอกสารอา้งอิง  หนงัสือภาษาองักฤษ ควรเรียงตามล าดบัตวัอกัษร  
 

      5.1.2  การขอเปิดรายวิชาในหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลกัสตูรปรบั-
ปรุง พ.ศ. 2548  คณะเศรษฐศาสตร ์

              คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอเปิดรายวิชา 877-141 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการฐานขอ้มลู
ทางเศรษฐกิจเบือ้งตน้  (Introduction to Information Technology for Economics Database Management)  
จ านวน 3(2-2-3) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์(เลือก) หลกัสตูรเศรษฐ-
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2548  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 
2549  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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       มติท่ีประชมุ   เหน็ชอบในหลกัการใหค้ณะเศรษฐศาสตรเ์ปิดรายวิชาดงักลา่ว  เป็นวิชาในหมวดวิชา 
ศกึษาทั่วไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัวิทยาศาสตร ์(เลือก)  ทัง้นี ้ใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารการเปิดรายวิชา เพ่ือ 
ใหวิ้ชานีเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องวิชาศกึษาทั่วไป ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไปดงันี ้

       1.  เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น    “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการฐานขอ้มลู  (Information  
Technology for  Database Management)”     
                           2. ปรบัเหตผุลในการขอเปิดรายวิชา  วตัถปุระสงคร์ายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา  เคา้โครงรายวิชา  
วิธีการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัช่ือรายวิชาและมีเนือ้หาเป็นศกึษาทั่วไป 
                           3.  ขอ้ 9. เคา้โครงรายวิชา  แกไ้ขดงันี ้

                  1) ขอ้ 9.1  หวัขอ้เนือ้หา  จ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้ และรวมทัง้รายวิชา  ใหป้รบัใหมโ่ดย
ระบ ุสปัดาหท่ี์  หวัขอ้  จ านวนชั่วโมง  ทฤษฎี  ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  และจ านวนชั่วโมงรวม ไวด้ว้ย  โดยจดัพิมพ์
ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

                  2) หวัขอ้ 9.3 อาจารยผ์ูส้อน  ควรแนบประวตัิของอาจารยผ์ูส้อนดว้ย 
                      4.  ควรระบเุลขหนา้ในเอกสารการขอเปิดรายวิชาดว้ย 
 

    5.1.3  การปรบัปรุงรายวิชา  เปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบักอ่น  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  และยกเลิกรายวิชาใน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2546  คณะเศรษฐศาสตร ์    
    คณะเศรษฐศาสตรเ์สนอขอปรบัปรุงรายวิชา  เปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อน  ปรบัเปลี่ยนรายวิชา  
และยกเลิกรายวิชาในหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2546  ดงันี ้  

 1. ปรบัปรุงรายวิชา   จ านวน 4 รายวิชา 
       1) ปรบัปรุงจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 3 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุม่วิชาแกน  ส  าหรบันกัศกึษารหสั 47 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 (รายวิชาท่ี 1) และภาคการศกึษาท่ี  2  (รายวิชาท่ี 2 
และ 3)  ปีการศกึษา  2549   เป็นตน้ไป 
               - รายวิชา  875-213  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 2 (Microeconomics II)   จากเดิม “3(3-0-3)  
หน่วยกิต”  เป็น  “4(4-0-4)  หน่วยกิต”      

             - รายวิชา  875-214  เศรษฐศาสตรม์หภาค 2 (Macroeconomics II)  จากเดิม  “3(3-0-3)  
หน่วยกิต”  เป็น  “4(4-0-4)  หน่วยกิต”   
                            - รายวิชา 875-364 หลกัการวิเคราะหโ์ครงการ 1 (Principles of Project Analysis I)  
 จากเดิม  “3(3-0-3) หน่วยกิต”   เป็น  “4(4-0-4)  หน่วยกิต”   
           2) ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา    ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุม่วิชาสงัคม- 
ศาสตร ์(บงัคบั และเลือก) ส าหรบันกัศกึษารหสั 49  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป 

             - รายวิชา  867-101 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (Principles of Economics)  จ านวน  
3(3-0-3) หน่วยกิต   

   2.  เปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อน  จ านวน 3 รายวิชา   ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน หลกั- 
สตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2546   ส าหรบันกัศกึษารหสั 47  และหลกัสตูรอื่น ๆ  ท่ีสนใจ  ตัง้แตภ่าค 
การศกึษาท่ี 1 (รายวิชาท่ี 1 และ 3)  และภาคการศกึษาท่ี 2  (รายวิชาท่ี 2)  ตัง้แตปี่การศกึษา  2549  เป็นตน้ไป ดงันี ้
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         -  รายวิชา 875-331 เศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร   จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต 
             เดิม             รายวิชาบงัคบัก่อน : 875-213  และ 875-214 
             เปลี่ยนเป็น   รายวิชาบงัคบัก่อน : 875-111  และ 875-112 

                                    -  รายวิชา 857-332 การคลงัสาธารณะ   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
             เดิม              รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 875-213  และ 875-214 
             เปลี่ยนเป็น    รายวิชาบงัคบัก่อน : 875-112  และ 875-213 
          -  รายวิชา 875-341 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต           
              เดิม              รายวิชาบงัคบัก่อน : 875-213 และ 875-214 
              เปลี่ยนเป็น    รายวิชาบงัคบัก่อน  : 875-111  และ 875-112 

                            3. ปรบัเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์  โดยปรบั 
เปลี่ยนรายวิชา 340-301 วิทยาศาสตรป์ระจ าวนั 1   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต     และรายวิชา 461-190 เทคโนโลยี- 
สารสนเทศเบือ้งตน้  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   จากเดิมท่ีก าหนดใหเ้รียน     เป็นใหเ้ลือกเรียนรายวิชาดงักลา่วและ 
ก าหนดรายวิชาอ่ืนใหเ้ลือกเรียนเพ่ิมอีก 3 รายวิชา   ส  าหรบันกัศกึษารหสั 49    ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา   
2549  เป็นตน้ไป ดงันี ้
            เดิม                     ก าหนดใหเ้รียนรายวิชา  4 รายวิชา    จ านวน 11 หน่วยกิต 
          ปรบัเปลี่ยนเป็น    ก าหนดใหเ้รียนรายวิชา 2 รายวิชา เดิม จ านวน 6 หน่วยกิต  และเลอืกเรียน 

        จากรายวิชาท่ีก าหนดอีกจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 
              4. ปรบัเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน   จ านวน  1 รายวิชา    ส  าหรบันกัศกึษา 
รหสั 47  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 เป็นตน้ไป 
                     เดิม                460-329  การบญัชีบริหาร    จ  านวน  3(3-0-3)  หน่วยกิต 
                                 ปรบัเปลี่ยนเป็น      460-216  การเงินธุรกิจ  จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต  
                        5. ยกเลิกรายวิชา  จ านวน 2 รายวิชา 

       1)  ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุม่วิชาแกน  จ านวน 1 รายวิชา  คือ 
                                        - รายวิชา 875-465 หลกัการวิเคราะหโ์ครงการ 2  จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต    ส  าหรบั
นกัศกึษารหสั 47 เป็นตน้ไป  ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา  2549   เป็นตน้ไป 

       2)  ยกเลิกรายวิชา ในหมวดวิชาฝึกงาน   จ านวน 1 รายวิชา  คือ  
            - รายวิชา  875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร ์ 300 ชั่วโมง    ส  าหรบันกัศกึษารหสั  47  

ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป  
 

                   มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบการขอปรบัปรุงรายวิชา  เปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อน  ปรบัเปลี่ยนราย-
วิชา และยกเลิกรายวิชาตามท่ีเสนอ โดยมีความเห็นและใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารดงักลา่วก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาตอ่ไป 

              1. เห็นชอบการปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 867-101 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  จ านวน 3(3-0-3) 
หน่วยกิต  ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์ (บงัคบั และเลือก) ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 
2549 เป็นตน้ไป  ทัง้นี ้ใหแ้กไ้ขเอกสารดงักลา่วก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
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                  1) ขอ้ 8  ค าอธิบายรายวิชา  ใหป้รบัรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ให้

เป็นไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
                  2)  ขอ้ 10 เคา้โครงรายวิชา  ใหน้  ามาระบไุวใ้นขอ้นีโ้ดยไมต่อ้งแยกเป็นเอกสารแนบ  โดยมี 3 หวั-

ขอ้ย่อย  คือ  
                        - ขอ้ 10.1   หวัขอ้เนือ้หา  จ านวนชั่วโมงท่ีสอนแตล่ะหวัขอ้ และรวมทัง้รายวิชา  ใหป้รบัใหม่

โดยระบ ุสปัดาหท่ี์  หวัขอ้  จ านวนชั่วโมง  ทฤษฎี  ปฏิบตัิ  ศกึษาดว้ยตนเอง  และจ านวนชั่วโมงรวม ไวด้ว้ย     
           - ขอ้ 10.2  วิธีการวดัและประเมินผล    

               - ขอ้ 10.3  อาจารยผ์ูส้อน 
                               2. เหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อน การปรบัเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์  และการปรบัเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน ตามท่ีเสนอ 
โดยใหม้ีผลบงัคบัใชก้บันกัศกึษารหสั 47 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 เป็นตน้ไป  ทัง้นี ้ ใหแ้กไ้ขเอกสาร
ดงักลา่วก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้
                       2.1  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบงัคบัก่อน  จ านวน 3 รายวิชา 
                              1) รายวิชา 875-331 เศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร          
                       - ย่อหนา้แรก   บรรทดัแรก   ใหแ้กร้หสัรายวิชา 875-332 เศรษฐศาสตรก์ารเงินการ- 
ธนาคาร  เป็น  “875-331” 
                       - หวัขอ้เหตผุลท่ีขอปรบัเปลี่ยนรายวิชา ใหแ้กร้หสัรายวิชา 857-112 เศรษฐศาสตรจ์ลุ-
ภาค 1 เป็น  “875-111”  และแกค้  าวา่  “รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน”  เป็น  “รายวิชาบงัคบัก่อน”     
                               2) รายวิชา 875-332 การคลงัสาธารณะ          
                       -  แกค้  าวา่  “รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน”  เป็น  “รายวิชาบงัคบัก่อน”     
                               3) รายวิชา 875-341 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 
                       -  แกค้  าวา่   “รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน”  เป็น  “รายวิชาบงัคบัก่อน”     
                       2.2  การปรบัเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน   จ านวน  1 รายวิชา 
                              1) รายวิชา 460-329 การบญัชีบริหาร  
                                               - ย่อหนา้แรก  ค าวา่  “จ านวน 3(3-0-3”   แกเ้ป็น  “จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต” 
                                           2) เน่ืองจากหลกัสตูรไดก้ าหนดรายวิชา  460-329 การบญัชีบริหาร  เป็นวิชาในกลุม่วิชา
เลือกนอกสาขาดว้ย  จงึเห็นควรใหด้  าเนินการยกเลิกรายวิชาดงักลา่วในกลุม่วิชาเลือกนอกสาขา และเสนอไปยงั
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
                             3. ส าหรบัการปรบัปรุงรายวิชาโดยปรบัปรุงจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 3 ราย-
วิชา  และยกเลิกรายวิชา  จ านวน 2 รายวิชา  โดยเสนอใหม้ีผลบงัคบัใชก้บันกัศกึษารหสั 47 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 
ปีการศกึษา  2549  เป็นตน้ไป   นัน้       เน่ืองจากการปรบัปรุงรายวิชาและยกเลิกรายวิชาดงักลา่วกระทบโครงสรา้ง
หลกัสตูร   ท่ีประชมุจงึเห็นชอบใหด้  าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2546   เป็น
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2549   โดยมีผลบงัคบัใชก้บันกัศกึษารหสั 48   ตัง้แตภ่าค
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การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2549  เป็นตน้ไป  และเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ใหค้วามเห็นชอบ
ตอ่ไป 
                 
 
      5.1.4  หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการในอิสลาม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549 คณะวิทยา-
การจดัการและวิทยาลยัอิสลามศกึษา  
                            คณะวิทยาการจดัการรว่มกบัวิทยาลยัอิสลามศกึษาขอเสนอหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขา-
วิชาการจดัการในอิสลาม  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549  โดยก าหนดเปิดสอนในปีการศกึษา 2549   เพ่ือคณะกรรมการ-
วิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

       มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชมุยงัไมใ่หค้วามเห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว เน่ืองจากหลกัสตูรก าหนดใหท้กุ
รายวิชาเป็นรหสัของหลกัสตูรเองและยงัไมม่ีความชดัเจนวา่ หลกัสตูรจดัการเรียนการสอนเป็นหลกัสตูรปกติท่ีสอนเป็น
ภาษาไทยหรือหลกัสตูรภาษาองักฤษ หรือหลกัสตูร 2 ภาษา (Bilingual)  ซึง่หากจดัสอนเป็นหลกัสตูรปกติ  รายวิชาใน
หมวดวิชาศกึษาทั่วไปท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูรจะตอ้งก าหนดเป็นรหสัรายวิชาตามท่ีเปิดสอนอยู่แลว้   และหากจดัสอน
เป็นหลกัสตูร 2 ภาษา ก็ระบใุหช้ดัเจนวา่เปิดสอนเป็นภาษาใด และตอ้งมีระเบียบฯ รองรบัดว้ย   จงึขอใหค้ณะ
พิจารณาทบทวนวา่จะจดัสอนในลกัษณะใด แลว้ก าหนดรายวิชาในหลกัสตูรใหส้อดรบักนั และเสนอท่ีประชมุ
พิจารณาอีกครัง้   แตอ่ย่างไรกต็าม ท่ีประชมุไดม้ีความเห็นในเบือ้งตน้เก่ียวกบัหลกัสตูรดงันี ้  

                  1.  ช่ือสาขาวิชา   “การจดัการในอิสลาม”  ไมส่อดคลอ้งกบัช่ือภาษาองักฤษ     จงึเสนอใหพิ้จารณา 
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชา   เป็น  “การจดัการแบบอิสลาม”  หรือ “การจดัการแนวอิสลาม”     และหากใชช่ื้อสาขาวิชาใดก็ให ้
ปรบัช่ือรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัช่ือสาขาวิชาท่ีปรบัใหมด่ว้ย 
                 2.  หวัขอ้ปรชัญาหลกัสตูร     ควรกลา่วน าวา่มีความจ าเป็นอย่างไรจงึเปิดหลกัสตูรนี ้   ทัง้ทางดา้น 
วิชาการหรือสภาวการณท์างสงัคมก่อนจะระบปุรชัญาของหลกัสตูร 
     3.  ค าอธิบายรายวิชา   ใหต้รวจสอบและแกไ้ขดงันี ้ 

                    1) ขอใหต้รวจสอบและปรบัค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั เช่น    
รายวิชา 470-102 จิตวิทยาบรหิาร  
         2)  รายวิชา 470-103 จรยิธรรมทางธุรกิจ    แกจ้  านวนหน่วยกิต “(3-0-3)”   เป็น  “3(3-0-3)”    
         3)  รายวิชา 470-280 อิสลามเบือ้งตน้   จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต    เนือ้หานอ้ยเกินไปส าหรบั
วิชา 3  หน่วยกิต   จงึใหเ้พ่ิมเนือ้หาซึง่เป็นประเดน็หลกั ๆ ท่ีสอน  เช่น    ความหมาย   แนวคิด… 
                     4)  รายวิชา 470-410 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ยอ่หนา้แรก  ใหร้ะบคุ  าวา่ “เง่ือนไข” ก่อนขอ้ความ  
“เป็นรายวิชา….” 
         5)  รายวิชา 470-111 หลกัเศรษฐศาสตร ์2 (Principles of Economics 2) แกช่ื้อภาษาองักฤษ  
เป็น  “(Principles of Economics II)” 
         6) ตรวจสอบค าวา่ “อลักรุอาน”  และ “อลักรุอา่น”   ทัง้สองรูปแบบ  ควรเลือกใชใ้หเ้ป็นรูปแบบ 
เดียวกนัทัง้หมด 
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         5.1.5 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.2549 คณะแพทย-
ศาสตร ์  
  
 

                   คณะแพทยศาสตรเ์สนอหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบดั   หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ. 2549   โดยก าหนดเปิดสอนตัง้แตปี่การศกึษา 2549   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

                มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบหลกัสตูรดงักลา่วตามท่ีเสนอ โดยใหร้บัความเห็นไปพิจารณาด าเนินการ
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป    ดงันี ้
              1. หวัขอ้ปรชัญาของหลกัสตูร ใหป้รบัใหมโ่ดยหลงัจากกลา่วน าความจ าเป็นท่ีตอ้งเปิดหลกัสตูรนี ้
แลว้ ใหร้ะบปุรชัญาของหลกัสตูรดงัเช่นท่ีระบไุวใ้นหลกัคิดและความพรอ้มฯ ท่ีสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
               2.  สถานท่ีและอปุกรณก์ารสอน  ควรระบอุปุกรณก์ารสอนเฉพาะรายการที่ส  าคญัท่ีมีอยู่แลว้  
ท่ีคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะอื่น ๆ ท่ีกลา่วไว ้ และอปุกรณก์ารสอนท่ีตอ้งการเพ่ิมในอนาคตไวด้ว้ย 
                    3.  รายวิชาใดท่ีมกีารประเมินผลเป็นสญัลกัษณ ์GPF  ใหร้ะบไุวใ้นหลกัสตูรดว้ย    
 

          5.1.6   รา่งระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ วา่ดว้ยการศกึษาเพ่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชากายภาพบ าบดั  พ.ศ. ….   
                                 คณะแพทยศาสตรเ์สนอรา่งระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรว์า่ดว้ยการศกึษาเพ่ือปริญญา
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบดั  พ.ศ. …..   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
               

        มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบรา่งระเบียบดงักลา่วตามท่ีเสนอ  โดยใหแ้กไ้ขรา่งระเบียบฯ ก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไปดงันี ้
               1. หนา้แรก   
                   1)  ขอ้ 4.1  บรรทดัแรก   ตดัค าวา่  “ตาม”  ออก 
                   2)  ขอ้ 4.2  บรรทดัแรก  แกค้  าวา่  “ที”  เป็น  “ท่ี”     
                   3)  ขอ้ 5.3.1 บรรทดัแรก  เพ่ิมค าวา่  “ได”้ หนา้ค าวา่  “เม่ือ” 
              2. หนา้ 2 
                                      1) ขอ้ 5.3.2  และขอ้ 5.3.4  บรรทดัท่ี 3  เพ่ิมค าวา่ “แรก”  หลงัค าวา่  “สปัดาห”์ 
                   2) ขอ้ 6.3.2  แกเ้ป็นดงันี ้ 
                 “6.3.2 นกัศกึษาท่ีไมม่ีรายวิชาใดท่ีประเมินแลว้ไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ C หรือสญัลกัษณ ์F 
หรือ I  ถือวา่เป็นผูส้อบได”้ 
              3. หนา้ 3   
                                      1) ขอ้ 7  ย่อหนา้แรก  แกไ้ขเป็น 
                  “7.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี” 
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                   2) ขอ้ 7.1  แกไ้ขเป็น  “7.2  ไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ C หรือสญัลกัษณ ์F  ในรายวิชาของปี
ท่ีเรียนซ า้ชัน้ในชัน้ปีท่ี 4  ของหลกัสตูร” 
                          4.  ควรระบเุลขหนา้ในเอกสารรา่งระเบียบฯ ดว้ย 
 

วาระที ่6  เร่ืองอืน่ ๆ 
                6.1  ขอความอนเุคราะหใ์นการประชาสมัพนัธก์ารศกึษาของผูร้ว่มเรียน 
                       ประธานขอหารือท่ีประชมุเก่ียวกบับณัฑิตวิทยาลยัขอความอนเุคราะหใ์นการประชาสมัพนัธก์ารศกึษา
ของผูร้ว่มเรียนใหน้กัศกึษาปรญิญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ไดร้บัทราบขอ้มลูวา่ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วา่ดว้ย
การศกึษาของผูร้ว่มเรียน   พ.ศ. 2547  ไดเ้อือ้ใหน้กัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปีสดุทา้ยของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นผูร้ว่มเรียนรายวิชาในระดบับณัฑิตศกึษา  และเม่ือนกัศกึษาดงักลา่วเขา้มาศกึษาในระดบั
บณัฑิตศกึษาแลว้จะสามารถน ารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นผูร้ว่มเรียนมาเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกหรือรายวิชา
บงัคบัในหลกัสตูรท่ีเขา้ศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรไ์ด ้  และเพ่ือใหน้กัศกึษาปริญญาตรี
ชัน้ปีท่ี 1  ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่วเน่ิน ๆ เพ่ือการวางแผนการศกึษาท่ีดี  จงึขอความอนเุคราะหใ์หช้่วยประชาสมัพนัธ์
การศกึษาของผูร้ว่มเรียนในคูม่ือการศกึษาระดบัปริญญาตรี  ซึง่ท่ีประชมุพิจารณาขอ้หารือดงักลา่วแลว้  มีมติเห็นชอบ
ใหม้ีการประชาสมัพนัธก์ารศกึษาของผูร้ว่มเรียนในคูม่ือการศกึษาระดบัปริญญาตรี   และเพ่ือใหก้ารประชาสมัพนัธ์
เป็นไปอย่างกวา้งขวางย่ิงขึน้  ขอใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัประสานไปยงัคณะตา่ง ๆ  และกองกิจการนกัศกึษา แจง้นกัศกึษา
ในวนัปฐมนิเทศนกัศกึษา   รวมทัง้ช่วยประชาสมัพนัธเ์รื่องดงักลา่วใหน้กัศกึษาทราบดว้ย 
 
เลิกประชุมเวลา  18.00 น.   
 
 
(นางอไุรรชัต ์  กาเทพ)      (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย) 
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