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      4. การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรขีองคณะทนัตแพทยศาสตร ์จํานวน 10 รายวิชา  ในหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยมีผลต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   
 

เดมิ ปรบัปรุงใหม ่
หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 
       1. นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาด้านกีฬา พลศึกษา และ
นันทนาการที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
       2. นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ ซ่ึงมีเนื้อหาไม่ซํ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกับรายวิชา
ท่ีเรียนมาแล้ว จํานวน 5 หน่วยกิต  หรือ 
       3. นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่คณะเปิดสอนเพื่อเสริม
ประสบการณ์ในวิชาชีพ จํานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
โดยผู้ท่ีเลือกเรียนรายวิชาในข้อ 2 นี้   จะต้องผ่านการเรียน   
ในรายวิชาบังคับมาแล้วอย่างน้อย 200 หน่วยกิต   
          660-691 การศึกษาตามแนวแนะ: ชีววิทยาช่องปาก 
                  และระบบการบดเคี้ยว      3(0-6-3) 

หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 
       1. นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาด้านกีฬา พลศึกษา และ
นันทนาการที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
       2. นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ ซ่ึงมีเนื้อหาไม่ซํ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกับรายวิชา
ท่ีเรียนมาแล้ว จํานวน 5 หน่วยกิต  หรือ 
       3. นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่คณะเปิดสอนเพื่อเสริม
ประสบการณ์ในวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
โดยผู้ท่ีเลือกเรียนรายวิชาในข้อ 3 นี้   จะต้องผ่านการเรียน   
ในรายวิชาบังคับมาแล้วอย่างน้อย 200 หน่วยกิต 
      660-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ชีววิทยาช่องปาก                2(1-3-2) 

      665-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมประดิษฐ์          3(0-6-3) 

      665-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมประดิษฐ์             1(0-3-0) 

      670-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมป้องกัน            3(0-6-3) 

      671-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมชุมชน                2(0-6-0) 
      672-691 การศึกษาตามแนวแนะ: 
                  ทันตกรรมสําหรับเด็ก          1(0-3-0) 
      673-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมจัดฟัน                1(0-3-0) 

      675-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมอนุรักษ์            3(0-6-3) 

      675-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมอนุรักษ์ 1            1(0-3-0) 
      675-692 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ทันตกรรมอนุรักษ์ 2            1(0-3-0) 

      680-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ศัลยศาสตร์                    3(0-6-3) 

      680-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  ศัลยศาสตร์                       2(1-3-2) 

      695-691 การศึกษาตามแนวแนะ:   
                  โอษฐวิทยา                     3(0-6-3) 

      685-691 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  โอษฐวิทยา                       1(0-3-0) 
      685-692 การศึกษาตามแนวแนะ:  
                  พยาธิวิทยาช่องปาก             1(0-2-1) 

  

 

  มตเิวยีนกําหนดทกัทว้งวนัที ่20 เมษายน 2555 
      เรื่องเสนอทีป่ระชมุพจิารณา  จาํนวน 1 เรื่อง    
              1. การปรับลด requirement สาขาครอบและสะพานฟันโดยให้ปรับรายละเอียดของวัตถุประสงค์ 
statement 2(9) ข้อ 5.20 และให้ตัดข้อ 5.21 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
คณะทันตแพทยศาสตร์  สําหรับนักศึกษารหัส 48 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
       5.20  สามารถอธิบายหลักการ เหตุผลและ
แนวคิดในการรักษา รวมทั้งบอกขั้นตอนในการรักษา
และให้การรักษาผู้ป่วย ด้วยการครอบฟันหรือ   
post-core with crown ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

      5.20  สามารถอธิบายหลักการ เหตุผลและแนวคิด
ในการรักษา รวมทั้งบอกขั้นตอนในการรักษาและให้การ
รักษาผู้ป่วย ด้วยการครอบฟันหรือ   post-core with 
crowns หรือฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 3 unit ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

       5.21  สามารถอธิบาย หลักการ เหตุผลและ
แนวคิดในการรักษา รวมทั้งบอกขั้นตอนในการรักษา 
และให้การรักษาผู้ป่วยฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 3 
unit ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัดออก 

 
       ผลการพจิารณา 
                 1. คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่โดยมติเวียนเมือ่วันที่ 4 เมษายน 2555 พิจารณาแล้ว มมีติ
ดังนี้ 
                     1) รับทราบการปรับแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
                     2) รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ในคราวประชุมครั้งที ่
17(2/2555)  เมื่อวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2555  โดยไม่มีข้อแกไ้ข 
                    3) เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  โดยให้รับความเห็นไปดําเนินการแก้ไขก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป     
                     4) เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาของโครงการจัดต้ังวิทยาลยันานาชาต ิโดยให้รบัความเหน็ไปดําเนินการ 
แก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป     
                     5) เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรขีองคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยให้รบัความเหน็ 
ไปดําเนินการแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป     
                 2. คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่โดยมติเวียนเมือ่วันที่ 20 เมษายน 2555 พิจารณาแล้ว มมีติ
ดังนี้ 
                    1) เห็นชอบการปรับลด  requirement  สาขาครอบและสะพานฟัน   โดยให้ปรับรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ statement 2(9) ข้อ 5.20   และให้ตัดข้อ 5.21   ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550  คณะทันตแพทยศาสตร์  โดยให้รับความเห็นไปดําเนินการแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป     
 

       ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ/ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไปแล้ว 
 

      จึงเสนอทีป่ระชมุเพื่อทราบ 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา /พฤษภาคม  2555 
 
 
 



 
             มติคณะกรรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่18(3/2555)   
 

O มตเิวยีนกาํหนดทักทว้งวนัที ่4 เมษายน 2555 
 

เรือ่งเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ   จาํนวน 1 เรือ่ง 
1. การปรบัแผนการศกึษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ของคณะศิลปศาสตร์   
      - ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อแก้ไข                 
 

เรือ่งเสนอทีป่ระชมุพิจารณา   จาํนวน 4 เรือ่ง     
1. รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่17(2/2555) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
      - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีขอ้แก้ไข 
 

2. การปรับปรงุรายวิชาของคณะวทิยาศาสตร ์ ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)   หลกัสูตรวิทยา- 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
        1. ทั้ง 2 รายวิชา แก้ไขดังนี้ 
            1) ขอ้ 3  คําว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต”  แก้เป็น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต”  
            2) ขอให้ระบุเครื่องหมาย / ในช่อง  [  ]  วิชาเฉพาะ ด้วย     
   3) ข้อ 10.5 ขอให้เรียงลําดับตัวอักษรจาก A-Z   
         2. รายวิชา 332-383 ชีวฟิสิกส์ 1 ขอ้ 10.1  แก้ไขคําว่า “เทคนิคนําหรับ” เป็น “เทคนิคสําหรบั”    
 

3. การเปดิรายวิชาของโครงการจดัตั้งวทิยาลยันานาชาติ  ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุม่วิชาภาษา (เลือก)  และ 
    เป็นวิชาเลือกเสรี    
       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปดําเนินการแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
         ขอ้คดิเหน็ภาพรวม 
          การเปดิรายวิชาทางภาษาทั้ง 4 รายวิชานี้   เห็นควรให้เปิดสาํหรับนกัศกึษาโครงการนานาชาต ิที่วิทยาลยั
นานาชาติรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  แต่ไม่ควรเปิดให้สําหรับนักศึกษาทั่วไป   ซึ่งคณะศิลปศาสตร ์
เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาทางภาษา 
 จากการที่เคยพูดคุยกันในทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   เคยตกลงกันไว้ว่า  การจัด 
การเรียนการสอนรายวิชาภาษา ให้คณะศลิปศาสตร์เป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียว 
         ขอ้คดิเหน็ตามรายวชิา 
         รายวิชา 142-118 ฟังพูดภาษาอังกฤษสาระวิชาการ 

1. ช่ือวิชา เป็นวิชาฟังพูดภาษาอังกฤษสาระวิชาการ แต่เนื้อหาและวัตถุประสงค์มีเรื่องทั่วไปด้วย ขอให้มี
การเน้นว่าต้องการอะไร เพราะเวลา 45 ช่ัวโมงไม่เพียงพอสําหรับการครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน 

2. ในเค้าโครงรายวิชา หัวข้อ 5 เป็นทฤษฏีในการสื่อสาร ไม่ควรใช้เวลานานถึง 4 ช่ัวโมง ควรใช้เวลาเน้น
การปฏิบัติมากกว่า    หัวข้อ 7 ใช้เวลามากเกินไป ขอให้ปรับช่ัวโมงการสอนให้เหมาะสมกับหัวข้อ 

3. แก้ไขการเขยีนคําอธิบายรายวิชา และปรับภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
4. เค้าโครงรายวิชาหน้า 3 ไม่สอดคล้องกับลําดับการสอนในส่วนเนื้อหารายวชิา(ต่อ) ในหน้า 6 
5. ปรับวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของผูส้อนให้ถกูต้อง เพิ่มแหล่งตีพิมพ์/แหล่งทุน และอื่นๆ ให้สมบูรณ ์
6. ประเด็นแก้ไข 
 1) รหสัรายวิชาในบรรทัดที่สอง ขอให้ตัดออก 
 2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  จาก “Academic English for Listening & Speaking” เป็น  “Academic 

English for Listening and Speaking”  ในหน้าแรกและหน้าที่สอง 
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 3) ข้อ 3.3 ข้อความ “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ” ขอให้ตัดออก 
 4) ข้อ 4 คําว่า “คณะ” ขอให้ตัดออก 
 5) ขอให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  คําว่า “Listing in academic ...”  น่าจะ

เป็น  “Listening in academic ...”  คําว่า “build test skills”  น่าจะเป็น  “building test skills” 
 6) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้คําว่า “ect.”   เป็น “ect.”     
 7) ข้อ 9.3 เกณฑ์การประเมิน  เป็นสญัลักษณ์  S, U  ใช้กับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 8) ข้อ 9.4 คําว่า “คณะ” ขอให้ตัดออก 
 9) ข้อ 9.5 แก้ไขคําว่า “DVC” เป็น “DVD” 
 10) ประวัติอาจารย์ผู้สอน   
  - ข้อ 4. แก้คําว่า “ประเทศอิราเอล”  เป็น “ประเทศอิสราเอล” 
  - ข้อ 5. ให้ตรวจสอบ คําว่า “สาขาวิชาการละครและนาฎยศิลปไทย”  หรือใช้คําว่า “สาขาวิชา

การละครและนาฎศิลป์ไทย”   
  - ข้อ 6. บรรทัดที่ 6 และ 7 ให้แก้คําว่า  “though”  เป็น  “through” 
 

          รายวิชา 142-119 อ่านเขียนภาษาอังกฤษสาระวิชาการ 
1. เนื้อหาของรายวิชาน่าจะไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะที่ระบุไว้ว่า  

     “ข้อ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนเพื่อเตรียมสอบการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
       ข้อ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษสาระวิชาการ” 

     และเวลา 45 ช่ัวโมงก็น่าจะน้อยไปที่จะให้ครอบคลมุทกัษะการอ่านและเขียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้เนื้อหาที่จะสอนก็ไม่ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา ซึ่งพูดถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOELE  etc. 

2. ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม่ โดยเฉพาะท่อนท้ายของภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
3. ปรับวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของผู้สอนให้ถูกต้อง เพิ่มแหล่งตีพิมพ์/แหล่งทุน และอื่นๆ ให้สมบูรณ์ 
4. ประเด็นแก้ไข 
 1) รหสัรายวิชาในบรรทัดที่สอง ขอให้ตัดออก 
 2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  จาก  “Academic English for reading and writing” เป็น 

“Academic English for Reading and Writing”  ในหน้าแรกและหน้าที่สอง 
 3) 3) ข้อ 3.3 ข้อความ “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ” ขอให้ตัดออก 
 4) ข้อ 4 คําว่า “คณะ” ขอให้ตัดออก 
 5) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้คําว่า “ect.”   เป็น “ect.”     
 6) ข้อ 9.3 เกณฑ์การประเมิน  เป็นสญัลักษณ์  S, U  ใช้กับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 7) ข้อ 9.6 ขอให้เรียงลําดับตัวอักษรจาก A-Z 
  - ข้อ 4. แก้คําว่า “ประเทศอิราเอล”  เป็น “ประเทศอิสราเอล” 
  - ข้อ 5. ให้ตรวจสอบ คําว่า “สาขาวิชาการละครและนาฎยศิลปไทย”  หรือใช้คําว่า “สาขาวิชา   

การละครและนาฎศิลป์ไทย”   
  - ข้อ 6. บรรทัดที่ 6 และ 7 ให้แก้คําว่า  “though”  เป็น  “through” 
 8) ประวัติอาจารย์ผู้สอน   
รายวิชา 142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลและสังคม 
1. ปรับวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชาในส่วนภาษาอังกฤษ 
2. ยังไม่ชัดเจนว่า เค้าโครงรายวิชาที่ให้มาจะนําไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไร  เพราะจะมีหนังสือ

ตําราที่มีส่วน Grammar อยู่ด้วย 
3. ปรับวิธีเขียน ข้อ 9.6  หนังสือ ตํารา วารสารใหม่โดยเฉพาะในส่วนภาษาอังกฤษ 
 



      -3- 
 

4. ตรวจสอบการสะกดคําว่า “ None-verbal language” 
5. เค้าโครงรายวิชาหน้า 3 ไม่สอดคล้องกับลําดับการสอนในส่วนเนื้อหารายวิชา(ต่อ) ในหน้า 8 
6. ข้อแรกของวัตถุประสงค์ตอนท้ายน่าจะพิมพ์เกินมา 
7. ประเด็นแก้ไข 
 1) รหัสรายวิชาในบรรทัดที่สอง ขอให้ตัดออก 
 2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  จาก “English for personal and social development” เป็น 

“English for Personal and Social Development” ในหน้าแรกและหน้าที่สอง 
 3) ข้อ 3.3 ข้อความ “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ” ขอให้ตัดออก 
 4) ข้อ 4 คําว่า “คณะ” ขอให้ตัดออก 
 5) เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา  
      - บรรทดัที ่2 แก้คําว่า “คุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จําเป็นต่อ”  เป็น “คุณธรรมจริยธรรม ที่จําเป็นต่อ” 
      - แก้ไขคําว่า “ศิลป” เป็น “ศิลปะ” และ คําว่า “เว็บไซด์” เป็น “เว็บไซต์” 
 6) ข้อ 6 แก้ไขคําว่า “ไดh” เป็น “ได้” 
 7) ข้อ 7 แก้ไขคําว่า “จริธรรม” เป็น “จริยธรรม” 
 8) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้คําว่า “ect.”   เป็น “ect.”   
 9) ข้อ 9.3 เกณฑ์การประเมิน  เป็นสญัลักษณ์  S, U  ใช้กับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 10)  ข้อ 9.5 แก้ไขคําว่า “VDC” เป็น “VCD” 
 11) ข้อ 9.6 แก้ไขคําว่า “ศาสตร์ตราจารย์” เป็น “ศาสตราจารย์”   
 12. ประวัติอาจารย์ผู้สอน   
  - ข้อ 4. แก้คําว่า “ประเทศอิราเอล”  เป็น “ประเทศอิสราเอล” 
  - ข้อ 5. ให้ตรวจสอบ คําว่า “สาขาวิชาการละครและนาฎยศิลปไทย”  หรือใช้คาํว่า “สาขาวิชา   

การละครและนาฎศิลป์ไทย”   
  - ข้อ 6. บรรทัดที่ 6 และ 7 ให้แก้คําว่า  “though”  เป็น  “through” 
รายวิชา 142-213 ภาษาอังกฤษผ่านบทละครและภาพยนตร ์

          1. ขอให้ลดช่ัวโมงการสอนทฤษฏี ซึ่งใช้เวลาถึง 3 สัปดาห์ อยากให้ เน้นการฝึกภาษามากกว่า 
          2. ปรับวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของผู้สอน  
          3. การเขียนชั่วโมงในเค้าโครงรายวิชาหน้า 3 และเนื้อหารายวิชา (ต่อ) หน้า 6 ก็ไม่สอดคล้องกัน  ในส่วนของ 
หัวข้อ 4 และสัปดาห์ที่ 5-7 
 4. ประเด็นแก้ไข 

 1) รหัสรายวิชาในบรรทัดที่สอง ขอให้ตัดออก 
 2) แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จาก “English through plays and movies” เป็น “English through 

Plays and Movies” 
 3) ข้อ 3.3 ข้อความ “จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ” ขอให้ตัดออก 
 4) ข้อ 4 คําว่า “คณะ” ขอให้ตัดออก 
 5) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  แก้คําว่า “ect.”   เป็น “ect.”     
 6) ข้อ 9.5 แก้ไขคําว่า “VDC” เป็น “VCD” 
 7) ข้อ 9.6 แก้ไขคําว่า “ศาสตร์ตราจารย์” เป็น “ศาสตราจารย์”   
 8) ประวัติอาจารย์ผู้สอน   
  - ข้อ 4. แก้คําว่า “ประเทศอิราเอล”  เป็น “ประเทศอิสราเอล” 
  - ข้อ 5. ให้ตรวจสอบ คําว่า “สาขาวิชาการละครและนาฎยศิลปไทย”  หรือใช้คําว่า “สาขาวิชา   

การละครและนาฎศิลป์ไทย”   
  - ข้อ 6. บรรทัดที่ 6 และ 7 ให้แก้คําว่า  “though”  เป็น  “through” 
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4. การปรับปรงุรายวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตร ์ในหมวดวชิาเลือกเสรี  หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปดําเนินการแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
        ทกุรายวิชา  
        1. หน้า 2 ข้อ 10 เค้าโครงรายวิชา  
           1) ขอ้ 10.1 ระบุไว้ไม่ชัดเจน  โดยบางรายวิชามีเนื้อหาแต่ไม่ระบุจํานวนชั่วโมง บางรายวิชาไม่มีรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน ระบุไว้กว้างมากจนไม่ทราบว่าเนื้อหามีอะไรบ้าง ดังนั้น ข้อ 10.1 หัวข้อเนื้อหา จํานวนชั่วโมงที่สอน
แต่ละหัวข้อและรวมทั้งวิชา ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนและจํานวนชั่วโมงที่
สอดคล้องกับจํานวน หน่วยกิตของรายวิชา  โดยอาจแสดงในลักษณะตาราง     
           2) ขอ้ 10.2 วิธีการประเมินผล  ระบุวิธีประเมินผลไม่ชัดเจน  ควรมีการแจกแจงว่าจะประเมินอะไร  
ให้น้ําหนักการประเมินข้อใดกี่เปอร์เซ็นต์    วิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ใหร้ะบุการประเมินผลให้ครอบคลุมและ  
ต่างจากรายวิชาที่มีปฏิบัติการอย่างเดียว 
       2. ข้อ 8 คําอธิบายรายวิชา  ให้เขียนคําอธิบายรายวิชาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้      
          1) การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี ไมต้่องเขียนเป็นประโยค 
              2) เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  เช่น  คําว่า ศึกษา…. เป็นวิชาที่ว่าด้วย...ให้นักศึกษา… 
           3) การเขียนคําอธิบายรายวิชา ขอให้เขียนโดยกําหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลุมช่ือรายวิชา ปริมาณ 
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต และคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อความสอดคล้องกัน   
          4) การเขียนคําอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาไทย  ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
         5) การเขียนคําอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ   ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)   มีเนื้อความ
สอดคล้องกับคาํอธิบายภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ ่ นอกนัน้ใช้ตัวพิมพ์เลก็ 
ยกเว้นชื่อเฉพาะ ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นด้วยเครือ่งหมายจุลภาค 
(,) เมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นใหค้ั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย 
มหัพภาค (.)  เนื่องจากไม่ใช่ประโยค   
          รายวิชา 672-691 การศึกษาตามแนวแนะ: ทันตกรรมสําหรับเด็ก      
          1) หนา้ 2 คําอธิบายรายวิชา  ให้ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย  หากใช้คําว่า “อาทิ” แก้คําอธิบาย
รายวิชาภาษาองักฤษ เป็น “such as” หากใชค้ําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น “including” แก้ภาษาไทยเป็น “รวมถึง”    
          2) หน้า 3 ให้เพิ่ม ข้อ 10.3 อาจารยผ์ู้สอน ด้วย 
          รายวิชา 673-691 การศึกษาตามแนวแนะ: ทันตกรรมจัดฟัน      
          1) หน้า 2 ข้อ 10.3 เครื่องมือและอุปกรณ์...  แก้เป็น “10.4 เครือ่งมือและอุปกรณ์...”  
          2) หนา้ 2 ข้อ 10.4 หนังสือ ตํารา...  แก้เป็น  “15. หนังสือ ตํารา...”   
          รายวิชา 675-691 การศึกษาตามแนวแนะ: ทันตกรรมอนุรักษ ์1 และรายวิชา 675-692 การศึกษาตามแนว
แนะ: ทันตกรรมอนุรักษ์ 2       
          1) ทั้ง 2 รายวิชามีคาํอธิบายรายวิชาเหมือนกัน  ควรแก้ไขใหม้คีวามแตกต่างกันของแต่ละรายวิชา   
          รายวิชา 680-691 การศึกษาตามแนวแนะ: ศัลยศาสตร ์     
          1) หน้า 3 ให้เพิ่ม ข้อ 10.3 อาจารยผ์ู้สอน ด้วย 
 

O มตเิวยีนกาํหนดทักทว้งวนัที ่20 เมษายน 2555 
เรือ่งเสนอทีป่ระชมุพิจารณา  จํานวน 1 เรือ่ง    
1. การปรบัลด requirement สาขาครอบและสะพานฟันโดยให้ปรับรายละเอียดของวัตถุประสงค์ statement 2(9) ขอ้ 
5.20 และให้ตัดข้อ 5.21 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
          .................................................... 




