
                วาระที่  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

คร้ังที่  9/2549 
วนัพุธที่  4  ตุลาคม  2549    เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬา และวฒันธรรม กรรมการ 
      รองศาสตราจารยผ์ดุงยศ  ดวงมาลา (ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม) 
 2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นงนุช   บุญยงั                  
 3   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศึกษาตรัง กรรมการ 
      อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั     
 4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคุณภาพ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ          
      ผูช่้วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส่ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์                     กรรมการ 
      รองศาสตราจารยป์ริญญา   อรุณวิสุทธ์ิ 
 6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ        กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา   ตนัติกิตติ 
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์        กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยปั์ญญรักษ ์  งามศรีตระกลู 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ        กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุ่นอดิเรกกลุ  
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา  คณะเภสชัศาสตร์        กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.ฤดีกร  วิวฒันปฐพี 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                  กรรมการ 
       อาจารย ์ดร. พิทยา  อดุลยธรรม 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการ  

 ผูช่้วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรัตน ์     วรภมร 
12. รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา  คณะแพทยศาสตร์                     กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรีุ  วศินานุกร  
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร์                     กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รัสศรี   บวับาน         
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลี  สบายยิ่ง 
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15.  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย        กรรมการ 
       อาจารยเ์กศริน    มณีนูน  (แทน)  
16. รองคณบดี คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี         กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชยั   สุทธินุ่น  
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
       อาจารยว์าสนา  บุญแสวง   
18. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา         กรรมการ 
       เขตการศึกษาภูเกต็  
19. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เขตการศึกษาภูเกต็         กรรมการ 
      อาจารยจิ์รวฒัน ์ แท่นทอง  
      รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (แทน)  
20. ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
      นางรัตนาภรณ์   เครืองาม 
21. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์ 
22. หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
23. นางอุไรรัชต ์  กาเทพ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย ์ ดร.อรัญญา    เชาวลิต 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์                                                        กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร. สมบูรณ์    เจริญจิระตระกลู 
3.  รักษาการในต าแหน่งผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารยจ์รีรัตน ์  สร้อยเสริมทรัพย ์    
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมบริการ  เขตการศึกษาภูเกต็  กรรมการ 
     อาจารยส์มเจตน ์  ศรีระบาย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  รองศาสตราจารย ์ ดร.ดวงพร  คนัธโชติ           ผูช้ี้แจงเร่ือง    การเปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาของคณะ 
2.  อาจารย ์ดร.อ าไพทิพย ์  สุขหอม                      วิทยาศาสตร์ 
3.  อาจารยด์รุณี   ผอ่งสุวรรณ                             
4.  ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์ชญา  ตณัฑยัย ์                  ผูช้ี้แจงเร่ือง  การเพ่ิมรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ทนัตแพทยป์ฏิญญา   รัตนชล                            ผูช้ี้แจงเร่ือง หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  
6.  ทนัตแพทยห์ญิง ดร.จรัญญา  หุ่นศรีสกลุ           พ.ศ. 2549  (หลกัสูตร 6 ปี)  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
7.  นางสาวสุจินต ์  พงศธี์รโรจน์   
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 8.  นางสาวสุพชัรีย ์   องัคสุวรรณ งานทะเบียนกลาง 
 9..  นางสาวจิราภรณ์    นวลวฒันา งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
      เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้  รองศาสตราจารยผ์ดุงยศ  ดวงมาลา  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬา และ
วฒันธรรม  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการป่วยไม่สามารถมาประชุมได ้ จึงไดม้อบหมายใหท้ า-
หนา้ท่ีประธานท่ีประชุมแทน จากนั้น แนะน าผูช่้วยศาสตราจารยจ์รัสศรี บวับาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาล-
ศาสตร์   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                 ไม่มี  
 

วาระที่  2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่   คร้ังที่  8/2549 
   วนัพุธที่  6  กนัยายน  2549 

  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
 

วาระที่  3  เร่ืองด าเนินการตามมตทิี่ประชุม 
    ท่ีประชุมรับทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     4.1  การพฒันาระบบการใหบ้ริการนกัศึกษา ในความรับผิดชอบของงานทะเบียนกลาง 
            ท่ีประชุมรับทราบ   การพฒันาระบบการใหบ้ริการนกัศึกษา  ในความรับผิดชอบของงานทะเบียนกลาง 
เก่ียวกบัการรับรายงานตวันกัศึกษาในปีการศึกษา 2550 การรับลงทะเบียนเรียน การจดัตารางเรียนตารางสอบ  การส่ง
ระดบัขั้นหรือระดบัคะแนนล่าชา้ และการใหย้กเลิกการป้อนระดบัขั้นหรือระดบัคะแนนของงานทะเบียนกลาง ดงัราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                          

 4.2  มติสภามหาวิทยาลยั เร่ือง ยทุธศาสตร์ระบบการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์   
       ท่ีประชุมรับทราบ     มติสภามหาวิทยาลยั  เร่ือง   ยทุธศาสตร์ระบบการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ในคราวประชุมคร้ังท่ี  291(6/2549)   เม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน  2549     ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
         1. อุดมศึกษาของประเทศไทยก าลงัจะเปล่ียนมโนทศัน์จาก “วิทยาทาน” เป็นธุรกิจ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อนกัศึกษาและผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ย      มหาวิทยาลยัควรจะรักษาความสง่างามของมหาวิทยาลยัไวใ้หไ้ด ้   ซ่ึงการ
อยูร่่วมกนัในมหาวิทยาลยัควรจะอยูร่่วมกนัแบบลูกศิษยแ์ละอาจารย ์ 
         2.  การด าเนินการตามแผนท่ีน าเสนอยงัขาดการจดัล าดบัความส าคญั 

          3.  เร่ืองคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต    การบ่มเพาะคุณธรรมใหก้บันกัศึกษา  ไม่สามารถจะ
สอนไดใ้นหอ้งเรียน  ดงันั้นการสอนแบบกรณีศึกษายอ่มจะไดผ้ลดีกวา่ 

          4.  อาจารยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียนการสอนไปตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยี 
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          5.  ควรมีการสนบัสนุนใหอ้าจารยพ์านกัศึกษาออกพ้ืนท่ีเพ่ือไดส้มัผสัชุมชนใหม้ากข้ึน 
          6.  ในการน าแผนพฒันาสู่การปฏิบติัควรจะใหป้ระชาคมไดรั้บทราบในวงกวา้งและใหมี้ส่วนร่วมดว้ย 
          7.  การท าใหน้กัศึกษาเขม้แขง็ภาษานั้นจะตอ้งเปิดโอกาสใหก้บันกัศึกษา   ถา้นกัศึกษาประสงคจ์ะเรียน 

กค็วรมีอุปกรณ์และมีสถานท่ีใหเ้รียน 
          8.  การสร้างใหน้กัศึกษามีจิตส านึกต่อชุมชน     จะตอ้งมีการปฏิบติัโดยผสมผสานอยู่ในกิจกรรมของ  

นกัศึกษา 
          9.  มหาวิทยาลยัควรจะมีหอ้ง internet  ขนาดใหญ่ใหน้กัศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ได ้
        10.  ขอใหม้หาวิทยาลยัตระหนกัวา่  การอบรมใหอ้าจารยส์อนเก่งเป็นเร่ืองส าคญั        เน่ืองจากอาจารย์

บางท่านไม่เคยมีประสบการณ์สอนมาก่อน  นอกจากนั้นการอบรมวิชาครูโดยใชเ้วลา  2-3 เดือน อาจจะไม่เพียงพอ 
        11. ในการอญัเชิญพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยั

นั้น  ควรท าใหม้หาวิทยาลยัเป็นแหล่งอา้งอิงของความรู้และความถูกตอ้งดว้ย 
        12.  การจดัโครงสร้าง  การตั้งองคก์รอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานจึงควรจะมีหลกัสูตรเพียงอยา่ง-

เดียว  โดยไม่มีภาควิชา  
 

 4.3  การจดัท า   workshop  ร่วมกบันกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน 
        ท่ีประชุมรับทราบ     จ านวนคณะท่ีรายงานผลการจดัท า   workshop   ร่วมกบันกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน และ     
จ านวนคณะท่ีด าเนินการแต่งตั้ง/มีคณะกรรมการภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีแกปั้ญหานกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน     รวมทั้ง   คณะท่ี
แจง้ความประสงคข์อเขา้อบรมการจดัท า content analysis   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    อน่ึง 
การด าเนินการดงักล่าวยงัด าเนินการไม่ครบทุกคณะ 
             

                4.4  การเปิดรายวิชาหวัขอ้พิเศษของคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เขตการศึกษาภูเกต็ 
                       ท่ีประชุมรับทราบ    การเปิดรายวิชา 140-493  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (พ้ืนฐานในการ
สร้างโลกเสมือนจริง  3  มิติ)   Special Topics in Information  Technology I  (Basic Virtual Reality with 3dsmax and  
Quest 3D) จ านวน 3(2-2-3) หน่วยกิต   ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ  (เลือก)  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขา-
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลกัสูตรใหม่   พ.ศ. 2545   คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม    โดยเปิดสอนตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    และเพ่ือความ
สมบูรณ์ครบถว้นของเอกสารการขอเปิดรายวิชาดงักล่าว ท่ีประชุมใหค้ณะรับความเห็นและขอ้ควรแกไ้ขไปด าเนินการ 
เพ่ือใชใ้นเขตการศึกษาภูเกต็ต่อไป 
 

                 4.5 แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงทฤษฎี  จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  และจ านวนชัว่โมง
ศึกษาดว้ยตนเอง  ในรายวิชาประเภทต่าง ๆ ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์   
                        ท่ีประชุมรับทราบ  แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงทฤษฎี  จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  
และจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง      ในรายวิชาประเภทต่าง  ๆ    ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี     และบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ีประชุม      โดยท่ีประชุมมีความเห็นเก่ียวกบั 
แนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาบางประเภท และภายหลงัการปรับแลว้ขอใหเ้สนอท่ีประชุมอีกคร้ัง
ก่อนการประกาศใชต่้อไป  ดงัน้ี 
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 1. รายวิชาปฏิบติั ซ่ึงก าหนดใหร้ายวิชาปฏิบติั 1 หน่วยกิต ประกอบดว้ย จ านวนชัว่โมงปฏิบติั 2 ชัว่โมง  
จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 1 ชัว่โมง  มีความเห็นวา่จ านวนชัว่โมงปฏิบติั  2 ชัว่โมง  ไม่เพียงพอในการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์และทางภาษา  จึงเสนอใหเ้พ่ิมการก าหนดจ านวนชัว่โมงปฏิบติัเป็น 2-3 ชัว่โมง  
คือ   1(0-2-1)   และ  1(0-3-0)   ทั้งน้ี  ใหร้วมถึงรายวิชาท่ีมีทั้งทฤษฎีและปฏิบติัดว้ย  
                         2. รายวิชาทางดา้นพลศึกษา  ขอก าหนดใหร้ายวิชาปฏิบติั 1 หน่วยกิต ประกอบดว้ย จ านวนชัว่โมง
ปฏิบติั 2 ชัว่โมง ไม่มีจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง  เช่น  1(0-2-0)  
                         3.  ใหเ้พ่ิมการเขียนจ านวนชัว่โมงรายวิชาสหกิจศึกษาไวด้ว้ย 
                         4.  การเขียนจ านวนชัว่โมงของรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบฯ วา่ดว้ย-
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
                         5.  ใหพิ้จารณาเพ่ิม Load Unit  ในรายวิชาปฏิบติัดว้ย 
   

วาระที่  5   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 5.1  เร่ืองเสนอใหม่ 
                        5.1.1 การเปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์      
                                 คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา    จ านวน  2  รายวิชา     เป็นวิชาเลือกเสรี    ในหลกัสูตรวิทยา- 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546    ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา  2459    และ
ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาบงัคบั  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2551 ตามล าดบั   และปรับปรุงรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบงัคบั  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546  ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 
                   1.  การเปิดรายวิชา  2 รายวิชา   
                        1) รายวิชา 316-200 วสัดุในชีวิตประจ าวนั (Materials in Daily Life) จ านวน 2(2-0-2) หน่วยกิต
                        2) รายวิชา 326-342 อนุกรมวิธานแบคทีเรียสมยัใหม่ (Modern Bacterial Taxonomy)  จ านวน    
2(1-3-2) หน่วยกิต 
                   2.  การปรับปรุงรายวิชา  1 รายวิชา 
                         รายวิชา 326-341 อนุกรมวิธานแบคทีเรีย (Determinative Bacteriology)    จ านวน  4(2-6-2) 
หน่วยกิต  ปรับจ านวนหน่วยกิตเป็น  “2(1-3-2) หน่วยกิต”  และปรับค าอธิบายรายวิชา 
  

                                มตทิี่ประชุม เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาดงักล่าวตามท่ีเสนอ และใหเ้สนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
  

                       5.1.2  การเพ่ิมรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์               
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเพ่ิมรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545      ส าหรับนกัศึกษา
รหสั 45  เป็นตน้ไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2549 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา   
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                                                                     
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   1. รายวิชา 240-532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture) จ านวน  
3(3-0-0) หน่วยกิต  

          2. รายวิชา 240-538 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตวัและเวลาจริง (Embedded and Real Time 
Systems)  จ านวน 3(3-0-0) หน่วยกิต   

          3. รายวิชา 240-571 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2 (แนะน าการเขียนโปรแกรม J2ME) 
Special Topics in Information Engineering II (Introduction to J2ME Programming) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
  

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาดงักล่าวตามท่ีเสนอ และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
                   

     5.1.3  การเพ่ิมรายวิชาของคณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
               คณะเทคโนโลยีและการจดัการ เสนอขอเพ่ิมรายวิชา จ านวน 17 รายวิชา  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่ม-

วิชาชีพ (เลือก)   กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  หลกัสูตรใหม่   พ.ศ. 
2545   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                 1. รายวิชา 925-101 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                2. รายวิชา 925-301 ธนกิจเกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                3. รายวิชา 925-311 หลกัการตลาดสินคา้เกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                4. รายวิชา 925-312 ราคาสินคา้เกษตร    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                5. รายวิชา 925-321 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                6. รายวิชา 925-322 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมชีวภาพ    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 

 7. รายวิชา 925-331 การจดัการธุรกิจเกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                 8. รายวิชา 925-332 การจดัการธุรกิจฟาร์ม    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
                 9. รายวิชา 925-411 การคา้สินคา้เกษตรและขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ  จ านวน  
3(3-0-3) หน่วยกิต 
               10. รายวิชา 925-412 การตลาดอนาคตสินคา้เกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
               11. รายวิชา 925-441 การตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
               12. รายวิชา 925-442 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร   จ านวน   
3(3-0-3) หน่วยกิต 
               13. รายวิชา 925-443 การจดัการความเส่ียงทางธุรกิจเกษตร   จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
               14. รายวิชา 925-491 นโยบายการเกษตร    จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
               15. รายวิชา 925-492 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน      จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต 
               16. รายวิชา 925-493 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร     จ านวน  1-3(x-y-z) หน่วยกิต 
               17. รายวิชา 928-290 คอมพิวเตอร์ประยกุตส์ าหรับธุรกิจเกษตร   จ านวน  3(3-0-3) หน่วยกิต  

                       

               มตทิี่ประชุม   เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาดงักล่าวตามท่ีเสนอ และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
                               

                   5.1.4  โครงการคดัเลือกผูมี้ความสามารถทางภาษาเพ่ือเขา้ศึกษาในคณะอุตสาหกรรมบริการ เขตการศึกษา
ภูเกต็ 
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                 คณะอุตสาหกรรมบริการ เขตการศึกษาภูเกต็ เสนอโครงการคดัเลือกผูมี้ความสามารถทางภาษาเพ่ือ
เขา้ศึกษาในคณะอุตสาหกรรมบริการ    เขตการศึกษาภูเกต็    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่    พิจารณา    
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบโครงการดงักล่าว โดยใหรั้บความเห็นและขอ้เสนอแนะไปด าเนินการแกไ้ข
ก่อนเสนออนุมติัต่อไป  ดงัน้ี 

         1.  เอกสารโครงการ  เพ่ิมเติมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
                       1)  วิธีการคดัเลือก 
                       2)  เกณฑก์ารคดัเลือก  และระบุเง่ือนไขเกณฑผ์า่น 
            2.  ประเดน็แกไ้ข 
                       1)  ช่ือโครงการ  ตดัค าวา่  “ประจ าปีการศึกษา 2550”  ออก  เน่ืองจากปีการศึกษาจะระบุใน
ประกาศรับนกัศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
                       2)  ขอ้ 4 ระยะเวลา  และขอ้ 5  ก าหนดการสมคัรฯ  ตดัค าวา่ “2549, 2550”  ออก    เน่ืองจากปี 
พ.ศ. จะระบุในประกาศรับนกัศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
                       3)  ขอ้ 5 ก าหนดการสมคัร/วิธีการคดัเลือก และการประกาศผล เปล่ียนเป็น “5.ปฏิทินการด าเนิน-
การ”  
             

       5.1.5   หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549  (หลกัสูตร  6 ปี)   คณะทนัต- 
แพทยศาสตร์ 

                 คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2549  
(หลกัสูตร 6 ปี)  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

   

  มตทิี่ประชุม   เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอ 
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
                1.  ใหป้รับรูปแบบการเขียนช่ือรายวิชา (ภาษาองักฤษ)    ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  คือ ข้ึนดว้ย
อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ทุกค า ยกเวน้ค าสนัธานและบุพบทใหใ้ชอ้กัษรตวัเลก็ 

          2.  ค าอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่ในหลกัสูตร   เขียนในลกัษณะเป็นกลุ่มรายวิชา (Statement)    มิใช่
การเขียนค าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลยัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด    
จึงมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการหารือไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
ในหลกัสูตรน้ี 
                  3. ใหต้รวจสอบและแกไ้ขจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาใหถู้กตอ้ง   เช่น  รายวิชา 
          -  320-xxx  กายวิภาคศาสตร์ส าหรับทนัตแพทย ์                   4(3-4-2) 
         -  xxx-xxx  บทน าวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                    2(2-1-1) 
          -  328-xxx  ชีววิทยาและพยาธิวิทยาของมนุษยส์ าหรับทนัตแพทยศาสตร์ 3      6(5-1-3) 
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                      -  653-321  ทกัษะพ้ืนฐานวิชาชีพ      1(1-1-1) 
                              -  657-222  สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยื่อปริทนัต ์1                                 2(1-4-1) 
          -  657-421  สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยื่อปริทนัต ์ 5                               2(2-1-2) 
        -  657-422  สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยื่อปริทนัต ์ 6                               1(1-1-2) 
          -  659-421  การบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 5                1(1-1-1) 
                 -  692-421  วินิจฉยัและวางแผนการรักษาส าหรับงานทนัตกรรมพร้อมมูล       2(1-1-2) 

           -  696-584  การบริหารสถานพยาบาล                   2(2-2-1) 
                4. ประเดน็แกไ้ข   
                     1)  หนา้ 3  

       - ขอ้ 6 ก าหนดการเปิดสอน ใหเ้พ่ิมขอ้ความ “หลกัสูตรเดิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2531” 
                    - ขอ้ 9 การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ตดัขอ้ความ “พ.ศ.2547 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม” ออก 
                2)  หนา้ 6-13  อาจารยผ์ูส้อน    อาจารยท่ี์ก าลงัศึกษาต่อ ใหร้ะบุดว้ยวา่ศึกษาต่อในสาขาวิชา/
มหาวิทยาลยัใด คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาเม่ือใด กรณีท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ ใหร้ะบุช่ือประเทศไวด้ว้ย 
                3)  หนา้ 15  
          - ขอ้ 18 งบประมาณ ใหร้ะบุตามจ านวนปีท่ีหลกัสูตรเปิดสอน (6 ปี) 
          - ขอ้ 19.2 โครงสร้างหลกัสูตร ตดัขอ้ความ “(ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต) (ไม่นอ้ยกวา่ 144 
หน่วยกิต)  และ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) “ ออก 
                 4)  หนา้  22  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  รายวิชาในขอ้ 2 ใหร้ะบุจ านวนหน่วยกิตดว้ย 
                 5)  หนา้  33  ปรับรูปแบบการพิมพค์ าอธิบายรายวิชา  895-xxx  ปรัชญาจริยะ 
                                      6)  หนา้ 56  ส่วนท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตร แกด้งัน้ี   

               - ขอ้ 2. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนหน่วยกิตไม่ตอ้งใส่วงเลบ็  
               - หนา้  56-58  แกค้ าวา่  “…สาขา…”  เป็น  “…สาขาวิชา…”  

                                      7)  หนา้ 57 ส่วนท่ี 3 รายละเอียดการปรับปรุงหลกัสูตรฯ  แกไ้ขดงัน้ี 
      - หนา้ 57 ตารางช่องหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 แกช่ื้อรายวิชา  695-571 เป็น “ภาษา-

องักฤษส าหรับทนัตแพทยศาสตร์ 2” และช่องหลกัสูตรเดิม ขอ้ 3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ิม “(6)” ในช่องหน่วยกิต 
      - หนา้ 58 ช่องหลกัสูตรเดิม วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทยเ์พ่ิม “(49)” ในช่อง

หน่วยกิต ช่องหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย ์ แกเ้ป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทาง
การแพทย”์  และเพ่ิม   “(50)”   ในช่องจ านวนหน่วยกิต 

        8) ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของหลกัสูตรในภาพรวมดว้ย 
 

                     5.1.6  ร่างระเบียบฯ  วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. ..... 
  คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญา 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ….  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียด ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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  มตทิี่ประชุม   มีมติใหรั้บความเห็นท่ีประชุมดงัต่อไปน้ี ไปพิจารณาด าเนินการแกไ้ขร่างระเบียบฯ  
ดงักล่าว   ก่อนเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  ดงัน้ี 
                    1.  การอา้งอิงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในทุกท่ีท่ีปรากฏ  ใหต้ดั พ.ศ. 2547  ออก  
เน่ืองจากหากมีการปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   โดยระเบียบน้ีไม่ปรับปรุง  ระเบียบน้ียงัคงมีผล
บงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่  
                   2.  ขอ้ 5.1 ขอ้ความหลงัความวา่ เป็นหลกัสูตร 6 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดไวใ้นระเบียบ เน่ืองจาก
ปรากฏในหลกัสูตรแลว้ 
                   3.  ขอ้ 5.2 ควรระบุรายละเอียดของการศึกษาแบบรายปี เช่น การก าหนดค่าของหน่วยกิต เป็นตน้      

   4.  การก าหนดใหน้กัศึกษาสอบแกต้วัหรือเขา้รับการประเมินผลใหม่ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง   ในขอ้  
7.2.1  ควรก าหนดจ านวนคร้ังท่ีสอบแกไ้วด้ว้ย          
                                5.  การก าหนดระดบัคะแนนและค่าระดบัคะแนนในขอ้ 7.2.3 ไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบวา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี  และไม่ไดก้ าหนดรายละเอียดของสญัลกัษณ์  S และ U   
                   6.  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

        1)  ขอ้ 10.4  และ 10.5  ไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
        2)  ขอ้ 10.7 น่าจะขดักบัขอ้ 5 จึงควรระบุใหช้ดัเจนวา่ครอบคลุมทุกชั้นปีหรือเฉพาะปีท่ีเรียน 

เป็นชั้นปี    
                   7.  ในร่างระเบียบน้ี  ไม่ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกบัสถานภาพและการพน้สภาพของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี  2  และ 3  ซ่ึงเรียนเป็นรายปี 
                    8. ไม่มีการก าหนดการซ ้าชั้นในชั้นปีท่ี 4 - 6   ซ่ึงแตกต่างจากระเบียบเดิม 

   9.  ประเดน็แกไ้ข  
          1)  ใหต้ดัขอ้ของระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ท่ีอา้งถึงในระเบียบน้ีออกในทุกท่ีท่ี
ปรากฏ  เช่น  ขอ้ 4  ขอ้ 6.1  ขอ้ 7.1  เป็นตน้ 
                       2)  ใหแ้กไ้ขค าวา่  ดชันี   เป็น  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย ทุกท่ีท่ีปรากฏ  
          3)  ใหแ้กไ้ขค าวา่  ระดบัขั้น  เป็น  ระดบัคะแนน   ทุกท่ีท่ีปรากฏ 
          4)  ขอ้ 7.2.3  ใหแ้กไ้ขค าวา่  ค่าระดบัขั้น   เป็น  ค่าระดบัคะแนน 
          5)  ขอ้ 7.3  ยอ่หนา้ท่ี 2  ควรยา้ยไปเป็นขอ้ 8.4 โดยแกไ้ขขอ้ความ  เป็น “8.4  สอบผา่นการสอบ
ประมวลความรู้ทั้งสองระดบั”  
          6)  ขอ้ 10.10  ควรปรับใหเ้ป็นขอ้ความเดียวกบัท่ีปรากฏในระเบียบ  วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี  ดงัน้ี    

             “10.10 ไดรั้บการวินิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดี วา่ป่วยจนเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น  ทั้งน้ี  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ” 
                 10.  ส าหรับการแกไ้ขค า/ความอ่ืน ๆ  ขอใหป้ระสานกบังานทะเบียนกลางต่อไป 
                     
                  5.1.7   การปรับปรุงระเบียบฯ  วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
                             งานทะเบียนกลางขอถอนเร่ืองน้ีออกจากวาระการประชุม  
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   5.1.8   การปรับปรุงระเบียบฯ  วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ.......  
              คณะแพทยศาสตร์เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วา่ดว้ยการศึกษาเพ่ือปริญญา 

แพทยศาสตรบณัฑิต   พ.ศ…..   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่    พิจารณา    ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  

                มตทิี่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบฯ ดงักล่าวตามท่ีเสนอ โดยใหรั้บความเห็นไปแกไ้ขก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดงัน้ี 
              1. ขอ้   8.8.1.1  แกค้ าวา่   เม่ือส้ินการศึกษา   เป็น  เม่ือส้ินปีการศึกษา  
              2. ขอ้   8.8.1.3  ใหเ้พ่ิมสญัลกัษณ์ F  ไวด้ว้ย    
              3. ขอ้   8.8.2.4  และขอ้   8.8.2.5  ใหต้ดัขอ้ความ   โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ออก 
              4. ใหเ้พ่ิมขอ้   8.8.2.6   นกัศึกษาท่ีเรียนซ ้าชั้นตอ้งลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา  
                 

วาระที่ 6   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
 6.1  เร่ืองสืบเน่ือง  
                        6.1.1  การก าหนดรายวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบงัคบัเลือกในทุกหลกัสูตร 

      ประธานใหเ้ล่ือนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

เลกิประชุมเวลา  16.50 น.   
 

 

      (นางอุไรรัชต ์   กาเทพ)                   (นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย) 
           ผูช่้วยเลขานุการ                        หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์
         บนัทึกการประชุม                              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ           
       

 
(นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์)                    (นางรัตนาภรณ์   เครืองาม)    
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง              ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา 
 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ                     กรรมการและเลขานุการ     
 


