
                วาระที่  2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

คร้ังที่  11/2549 
วนัพุธที่  6  ธันวาคม  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.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและแผน  เขตการศึกษาตรัง    กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา  หลีกภยั 
4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคุณภาพ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี        กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารยโ์นรี  ใจใส่       
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยป์ริญญา   อรุณวิสุทธ์ิ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์          กรรมการ 
     อาจารยจ์รีรัตน ์  สกลุรัตน ์  
     ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  (แทน) 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะวิทยาการจดัการ          กรรมการ 
     อาจารยวิ์ญชยั  อุ่นอดิเรกกลุ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา   คณะเภสชัศาสตร์   กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤบดี  ผดุงสมบติั 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
      ผูช่้วยศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงวิไลรัตน ์ วรภมร 
10.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์                       กรรมการ 
       รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรีุ   วศินานุกร  
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
        อาจารยเ์อมอร   แซ่จิว   
       ผูช่้วยคณบดีฝ่ายจดัการศึกษา  (แทน)        
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร์         กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลี   สบายยิ่ง 
13.  ผูแ้ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
       อาจารยม์งคล  มาลยารม     
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14.  ผูแ้ทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                                                                 กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยป์ริญญา   เฉิดโฉม  
15.   รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
        อาจารย ์ดร. พิทยา   อดุลยธรรม 
16.  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
       ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชยั   สุทธินุ่น   
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี                กรรมการ 
        อาจารยว์าสนา  บุญแสวง 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และพฒันาหลกัสูตร  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 
        เขตการศึกษาภูเกต็           กรรมการ 
        นางสมใจ   ทองเน้ืองาม  (แทน) 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมบริการ            กรรมการ 
        นายสมเจตน ์  ศรีระบาย 
20.  หวัหนา้งานทะเบียนกลาง                                                                                             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
       นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์ 
21.  หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
       นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
22.  นางอุไรรัชต ์  กาเทพ       ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ                   กรรมการ 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา   ตนัติกิตติ 
3.  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย            กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ์ดร.สนัน่   ศุภธีรสกลุ    
4.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา   แสงปัญญา            กรรมการ 
      เขตการศึกษาภูเกต็ 
5.  ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
      นางรัตนาภรณ์   เครืองาม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  อาจารยจุ์ไรรัตน ์  พุทธรักษ ์      ผูช้ี้แจงเร่ือง  การปรับปรุงรายวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และ 
2.  อาจารยว์รางคณา    ตณัฑสนัติสกุล     การจดัการ   เขตการศึกษาตรัง  
3.  อาจารยณ์ฐมน    มกรพนัธ์ุ  
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3.  รศ.บุญเจริญ   วงศกิ์ตติศึกษา   ผูช้ี้แจงเร่ือง  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- 
  ชีวการแพทย ์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ…… คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4.  ผศ.ดร.ศิโรช   จิตตสุ์รงค ์ ผูช้ี้แจงเร่ือง   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิค- 
5.  รศ.ดร.ประเสริฐ   สนัตินานาเลิศ  การแพทย ์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ….  โครงการจดัตั้งคณะเทคนิคการ- 
   แพทย ์
6.  นางสาววนสันนัท ์   ฉตัรศิริวรางกรู งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
7.  นางสาวจิราภรณ์    นวลวฒันา งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.35 น. 
        เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬา และวฒันธรรม แจง้ว่า รองอธิการบดีฝ่าย-
วิชาการ  ไปราชการ  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    จึงมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมแทน   จากนั้น 
กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าอาจารยเ์อมอร   แซ่จิว  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายจดัการศึกษา  ซ่ึงมาประชุมแทนรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  อาจารยจ์รีรัตน ์  สกลุรัตน ์   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ซ่ึงมาประชุมแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารยม์งคล  มาลยารม ผูแ้ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผูช่้วยศาสตราจารยป์ริญญา   
เฉิดโฉม  ผูแ้ทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

วาระที่  2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่  คร้ังที่  10/2549 
  วนัพุธที่    1  พฤศจกิายน  2549 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยใหย้า้ยผูม้าประชุมล าดบัท่ี 19 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เขตการศึกษาภูเกต็  เป็นผูม้าประชุมไม่ได ้
 

วาระที่  3  เร่ืองด าเนินการตามมตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   การด าเนินการตามมติท่ีประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

วาระที่  4   เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    4.1   การปรับเปล่ียนแผนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
            ท่ีประชุมรับทราบ     การปรับเปล่ียนแผนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์   ในหมวดวิชาชีพ  วิชาบงัคบั  
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546  จ านวน 2 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  
เป็นตน้ไป เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
                         1) รายวิชา 640-324  การบริหารการพยาบาล  (Nursing Administration) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต   เดิม
เรียนชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2   เปล่ียนเป็นชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

          2) รายวิชา 640-326  การพยาบาลอนามยัชุมชน (Community Health Nursing)   จ านวน 2(2-0-3) หน่วยกิต    
เดิมเรียน ชั้นปีท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี  1   เปล่ียนเป็นเรียนชั้นปีท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี  2                
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วาระที่  5  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 5.1    เร่ืองสืบเน่ือง 
  5.1.1   การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาการจดัการ      

                      คณะวิทยาการจดัการเสนอการเปิดรายวิชา 460-463 การเงินส่วนบุคคล  (Personal Finance) จ านวน 
3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือกเสรี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541  เพ่ือคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
   

        มตทิี่ประชุม     เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักล่าว    โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 

            1. ขอใหป้รับเหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหก้ระชบัยิ่งข้ึน 
                          2. ขอ้ 5 เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา แกค้  าวา่ “ภาวเศรษฐกิจ” เป็น “ภาวะเศรษฐกิจ” 
 
 5.1.2   การปรับปรุงรายวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  เขตการศึกษาตรัง 
             คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ    เขตการศึกษาตรัง     เสนอการปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต   จ านวน 13 รายวิชา    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา   ดงัรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
                1. ปรับการเขียนจ านวนชัว่โมงการฝึกงาน  ปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ และปรับค าอธิบายรายวิชา 
จ านวน  2 รายวิชา 
                      -  รายวิชา 946-319 การฝึกงาน (Practical Training)  จ านวน  0(0-0-30) หน่วยกิต    
     -  รายวชิา 946-364  การฝึกงานทางการตลาด (Internship in Marketing) จ านวน  0(0-0-35)  
หน่วยกิต 
                2.  ปรับการเขียนจ านวนชัว่โมงการฝึกงาน  ปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และปรับเง่ือนไขรายวิชา   จ านวน 1 รายวิชา 
      - รายวิชา 946-333 การฝึกงาน (PRACTICAL TRAINING)  จ านวน  0(0-0-40) หน่วยกิต 
จ านวน  300 ชัว่โมง    
  3.  ปรับการเขียนจ านวนชัว่โมงการฝึกงาน   และปรับค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 2 รายวิชา 
                      -  รายวิชา 946-346  การฝึกงาน (Job Training)  จ านวน  0(0-0-30) หน่วยกิต    
                                           -  รายวิชา 946-351 การฝึกงาน (Job Training)  จ านวน  0(0-0-35) หน่วยกิต    
                  4.  ปรับจ านวนหน่วยกิต    จ านวน  6 รายวิชา 
       -  รายวิชา 946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน้ (Introduction to Information Technology)                     
จ านวน 3(2-2-3) หน่วยกิต    
       -  รายวิชา 946-241 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information System) 
จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต    
       - รายวิชา 946-312 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information  
System Design)  จ านวน 3(2-1-3) หน่วยกิต    
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       - รายวิชา 946-321 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี (Computer Application in Accounting) 
จ านวน 3(3-2-2) หน่วยกิต    
                                            -  รายวิชา 946-412 สมัมนาทางการบญัชี (Seminar in Accounting) จ านวน 3(1-2-6) หน่วยกิต 
        -  รายวิชา 946-422 สมัมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Seminar in Accounting  
Information System) จ านวน 3(1-2-6) หน่วยกิต      
    5.  ปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  จ านวน 1 รายวิชา 
                                             -  รายวิชา 946-413 ปัญหาการสอบบญัชี (Problems in Accounting) จ านวน 3(3-0-3) หน่วยกิต 
    6.  ปรับรายวิชาบงัคบัก่อน  จ านวน 1 รายวิชา 
                                             -  รายวิชา 946-320 การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลทางการบญัชี (Accounting  
Database Analysis and Design) จ านวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต   
 

                                       มตทิี่ประชุม    เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาดงักล่าว  โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขใน
เอกสารการปรับปรุงรายวิชาก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ดงัน้ี 
                                       1.  รายวิชาการฝึกงาน 

                             1)  ใหเ้ปล่ียนช่ือรายวิชาการฝึกงาน   โดยส่ือใหเ้ห็นวา่เป็นการฝึกงานทางดา้นใด  แลว้ปรับช่ือ-
รายวิชาภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั  

                      2)  ใหป้รับค าอธิบายรายวิชาการฝึกงานทุกรายวิชา จากเดิม “ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงาน 
ตามสาขาวิชาของนกัศึกษา.... ”    เป็น    “ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา….”                    
                                       2.  ขอใหป้รับการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 946-140,  946-241,  946-312,  946-321,  
946-412, 946-422  และรายวิชา  946-413  ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด    
                                       3.  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ของทุกรายวิชา   ใหถู้กตอ้ง 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   
                                       4.  เคา้โครงรายวิชาดงัต่อไปน้ี   ใหร้ะบุรายละเอียดใหค้รบถว้น  ดงัตวัอยา่งเอกสารท่ีแนบ   
                                            1) รายวิชา  946-140  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
                                            2) รายวิชา  946-241  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ       
                                            3) รายวิชา  946-312   การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
                                            4) รายวิชา  946-321  การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 
                                          5) รายวิชา  946-412  สมัมนาทางการบญัชี  
                                            6) รายวิชา  946-422  สมัมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  
             

          5.1.3   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์  หลกัสูตรใหม่    พ.ศ...… 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์  
หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. … คณะวิศวกรรมศาสตร์     เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา  ดงัรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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        มตทิี่ประชุม     เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว  โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
                     1.  ปกหลกัสูตรและทุกท่ีท่ีปรากฏ  ค าวา่   “หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550”   แกไ้ขเป็น   “หลกัสูตรใหม่  
พ.ศ. …” 
                     2.  หนา้ 4-5  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขการพิมพช่ื์อสาขาของอาจารยผ์ูส้อนล าดบัท่ี  7 และ 17  
ใหถู้กตอ้ง 
                     3.  หนา้ 5 ขอใหต้ดัรายช่ืออาจารยผ์ูส้อนล าดบัท่ี 15 ออก 
                     4.  หนา้ 7 แกไ้ขการพิมพช่ื์อสาขาของอาจารยผ์ูส้อนล าดบัท่ี 15 ใหถู้กตอ้ง 
                 5.  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    กลุ่มวิชาภาษา    และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ท่ีประชุมมีความเห็นดงัน้ี             

                       1)  การก าหนดรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของวิชาศึกษาทัว่ไป    ท่ีมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์    โดยใหศึ้กษารายวิชาต่าง ๆ 
จนเกิดความซาบซ้ึง   และสามารถติดตามความกา้วหนา้ในรายวิชานั้นไดด้ว้ยตนเอง   การจดัการเรียนการสอนควรจดัใหมี้
เน้ือหาวิชาท่ีเบด็เสร็จในรายวิชาเดียว    ไม่ควรมีรายวิชาต่อเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรน ารายวิชาเบ้ืองตน้หรือ
รายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจดัเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป   
                    แต่อยา่งไรกต็าม   เน่ืองจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา เป็นรายวิชาท่ีมีความต่อเน่ือง    ซ่ึงเปิด
สอนโดยคณะศิลปศาสตร์  จึงใหค้งรายวิชาดงักล่าวไวก่้อน      และขอใหค้ณะศิลปศาสตร์รับไปพิจารณาปรับปรุงรายวิชา 
ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของวิชาศึกษาทัว่ไป    ส าหรับรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
ของวิชาเฉพาะ    ขอใหค้ณะวิศวกรรมศาสตร์รับไปพิจารณาปรับการระบุรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ีใหม่    
               2)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์/หรือมนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต   ใหป้รับขอ้ความเป็นดงัน้ี  
                                               “ใหเ้รียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือรายวิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์และ/
หรือมนุษยศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    จ านวนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต      โดยจะตอ้งเลือกเรียน
รายวิชาพลศึกษาอยา่งนอ้ย  1 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต” 
                   6.  แกไ้ขจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 210-202,   339-301,  213-301   และรายวิชา  213-302    จาก   
“1(0-3-1)”  เป็น   “1(0-3-0)” 
                   7.  ขอใหป้รับการเขียนจ านวนชัว่โมงในวงเลบ็ของรายวิชา   213-311, 213-312   สมัมนาทาง-
วิศวกรรมชีวการแพทย ์1 และ 2 และรายวิชา 213-401,213-402 โครงงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์1 และ 2    ใหเ้ป็น 
ไปตามแนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
                   8.  ค าอธิบายรายวิชา  มีความเห็นดงัน้ี 
                   1)  รายวชิา 213-300 การฝึกงาน  ควรระบุค าอธิบายรายวิชาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการฝึกงาน
ทางดา้นใด 

          2)  ขอใหแ้กไ้ขค าอธิบายรายวิชา 213-471 วลีสุดทา้ย จาก “…บ้ืองตน้”   เป็น  “…เบ้ืองตน้” 
              9.  ขอใหป้ระสานกบัคณะแพทยศาสตร์เก่ียวกบัประเดน็อาจารยผ์ูส้อน    การใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์ 
การสอนของคณะแพทยศาสตร์  
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          5.1.4   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ......  โครงการจดัตั้ง 

คณะเทคนิคการแพทย ์       
                     โครงการจดัตั้งคณะเทคนิคการแพทยเ์สนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์  

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ......   โครงการจดัตั้งคณะเทคนิคการแพทย ์   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา 
ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                มตทิี่ประชุม    เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าว   โดยใหรั้บความเห็นไปด าเนินการแกไ้ขก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
                                     1.  หนา้ 3  
                                           -  ขอ้ 4.4  บทบาทในการประกอบอาชีพ  ใหต้ดัออก 
                -  ขอ้ 6.  ภาษาท่ีใช ้ แกเ้ป็น  “หลกัสูตรจดัการศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ” 
                                     2.  หนา้ 4 ระยะเวลาการศึกษา แกค้  าวา่  “4 ปีการศึกษา”  เป็น  “8  ปีการศึกษา” 
                                     3.  หนา้ 5  ขอ้ 13.2  อาจารยผ์ูส้อน  ใหต้รวจสอบการระบุสาขาวิชาของ  ศ.วิญญู   มิตรานนัท ์  
ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และแกค้ าวา่  “กระทรวงสาธารสุข”  เป็น  “กระทรวงสาธารณสุข” 
                                     4.  หนา้  11  แกค้ าวา่  “- หมอ้น่ึงฆ่าเช้ีอ” เป็น  “- หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือ” 
                                     5.  หนา้  14  

             -  ขอ้ 2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  ใหแ้กข้อ้ความเป็น  ดงัน้ี 
                                              “ใหเ้รียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี” 
               -  ขอ้ 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    รายวิชา  345-101  คอมพิวเตอร์และการ-
ประยกุต ์ ใหแ้กเ้ป็น  “............รายวิชาเลือกทางคอมพิวเตอร์”     เพ่ือใหน้กัศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 
                                    6.  หนา้  15  และทุกท่ีท่ีปรากฏ  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ใหถู้กตอ้ง 

       7.  หนา้ 16  และทุกท่ีท่ีปรากฏ  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
ท่ีเปิดใหม่    ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัการเขียนจ านวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด    ใหถู้กตอ้งตรงกนัทุกท่ีท่ีปรากฏ   

                     8.  หนา้ 18  ค. วิชาเลือกเสรี      ก าหนดใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 640-110  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 
460-116  หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้     และรายวิชา 460-190 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน้     ขอใหป้ระสานไปยงัคณะ
วิทยาการจดัการ  เน่ืองจากรายวิชาดงักล่าวท่ีคณะเปิดบริการใหแ้ก่หลกัสูตรของคณะอ่ืน ใชร้หสัรายวิชา  “461”  อยา่งไร- 
กต็าม รายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ เปิดสอนท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ดว้ย  ดงันั้นใหพิ้จารณาวา่เน้ือหาวิชาใดสอดคลอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของหลกัสูตร  กใ็หก้ าหนดรายวิชานั้นไวใ้นหลกัสูตร   
                                   9.  หนา้ 24 ใหเ้พ่ิมขอ้ความดงัต่อไปน้ี  ต่อจากหวัขอ้ 18.5.2 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต    
                                        “ในค าอธิบายรายวิชา มีค าปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา    ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ  

                           รายวิชาบงัคบัก่อน  (Prerequisite)  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้ง
เคยลงทะเบียน  และผา่นการประเมินผลการเรียนมาแลว้ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  และในการประเมิน- 
ผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ  กไ็ด”้ 
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        10.  หนา้ 27-28   

   1)  ใหต้รวจสอบช่ือรายวิชาภาษาองักฤษของรายวิชา  135-341 และรายวิชา 135-342 วา่จะใช้
ค าวา่   “Hemalology”  หรือ  “Hematology”  และแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงกนัทุกท่ีท่ีปรากฏ 

   2)  แกค้ าอธิบายรายวิชา  138- 342  โลหิตวิทยาคลินิก   ค าวา่   “การเปล่ียนถ่านไขกระดูก”   
เป็น  “การเปล่ียนถ่ายไขกระดูก” 

                       11.  หนา้  40  ขอ้  19.2.4  ค าวา่  “internet” แกเ้ป็น  “อินเตอร์เน็ต”  
                       12.  หนา้  41  ขอ้  19.4.3  แกค้ าวา่  “สาขาวิชาใด”   เป็น  “วิชาใด” 
                       13.  ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขรูปแบบการพิมพ ์การเวน้วรรค ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหลกัสูตร 

เช่น  หนา้ 16  ช่ือภาษาองักฤษของรายวิชา 336-207 
                                     14.  ขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลกัสูตรในภาพรวมอีกคร้ัง 
                               

วาระที่  6  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
                 ไม่มี 
 

วาระที่  7  เร่ืองอ่ืน ๆ   
                 7.1   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจ าปี  2550    
            ฝ่ายเลขานุการเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ่   ประจ าปี   2550    ซ่ึง 
ก าหนดประชุมเดือนละคร้ัง   ในวนัพุธสปัดาห์แรกของเดือน    เวลา 13.30 น.   ณ   หอ้งประชุม 215  ส านกังานอธิการบดี  
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในการประชุมไดใ้ชร้ะบบ Telemeeting  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงัน้ี 

           ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2550  มีดงัน้ี  
           คร้ังท่ี  1/2550  วนัพุธท่ี             10 มกราคม  2550     

 คร้ังท่ี  2/2550  วนัพุธท่ี  7 กมุภาพนัธ์ 2550    
 คร้ังท่ี  3/2550  วนัพุธท่ี  7 มีนาคม  2550    
 คร้ังท่ี  4/2550  วนัพุธท่ี  4 เมษายน  2550    
 คร้ังท่ี  5/2550  วนัพุธท่ี  2 พฤษภาคม 2550    
 คร้ังท่ี  6/2550  วนัพุธท่ี  6 มิถุนายน  2550  
 คร้ังท่ี  7/2550  วนัพุธท่ี  4 กรกฎาคม 2550  
 คร้ังท่ี  8/2550  วนัพุธท่ี  1 สิงหาคม  2550 
 คร้ังท่ี  9/2550  วนัพุธท่ี  5 กนัยายน  2550  
 คร้ังท่ี  10/2550  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม  2550  
 คร้ังท่ี  11/2550  วนัพุธท่ี  7 พฤศจิกายน 2550 
 คร้ังท่ี  12/2550  วนัพุธท่ี              12 ธนัวาคม  2550  
 

           มตทิี่ประชุม    เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจ าปี 2550   
ตามท่ีเสนอ 
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7.2    ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบติัการ 

                   รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์   ไดป้รารภต่อท่ีประชุมวา่   นกัศึกษาแจง้วา่ รายวิชา
ปฏิบติัการซ่ึงเป็นรายวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์  มีปัญหาเร่ืองการดูแลนกัศึกษาไม่ทัว่ถึง   ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ไดพ้ยายาม
แกปั้ญหา   โดยการแบ่งนกัศึกษาเป็น  2   กลุ่ม    กย็งัแกปั้ญหาไม่ไดเ้น่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนไม่เพียงพอ    จึงขอเสนอมหา-
วิทยาลยัวา่    การจดัการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบติัการใหมี้คุณภาพตอ้งมีอาจารยผ์ูส้อนท่ีเพียงพอ    เพ่ือใหส้ามารถดูแล
นกัศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงยิ่งข้ึน      ซ่ึงปัจจุบนัอาจารยท่ี์จดัการเรียนการสอนเป็นอาจารยท่์านเดิมท่ีมีภาระงานมาก       ดงันั้น
การเพ่ิมอาจารยผ์ูส้อนน่าจะเป็นทางออกท่ีดีในการแกปั้ญหาเร่ืองน้ี 
 
          ประธานแจง้วา่  มหาวิทยาลยัพยายามขออตัราก าลงัอาจารยเ์พ่ิมข้ึน     และในเบ้ืองตน้ไดข้อนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาเป็นผูช่้วยสอนรายวิชาปฏิบติัการ   
 
เลกิประชุมเวลา  16.00 น.   
 
 
 (นางอุไรรัชต ์   กาเทพ)                   (นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย) 
      ผูช่้วยเลขานุการ                        หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์
    บนัทึกการประชุม                              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ            
      
 
(นางประภารัตน ์  ฉายศิริพนัธ์)                   
    หวัหนา้งานทะเบียนกลาง     
 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


