
                          

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  3/2552     

วันพุธท่ี  4  มีนาคม  2552    เวลา 13.30 น.               
ณ  หองประชมุ  215  สํานักงานอธิการบด ี        

      
      

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต    
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและแผน  วทิยาเขตตรัง     กรรมการ   
     อาจารยปรารถนา   หลีกภัย  
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส    
5.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์   
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน      
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.วรวธุ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศกึษา   คณะทรพัยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา  ตันติกิตต ิ
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
      นางสมศรี  จันทรชิต  (แทน)  
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ  
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
13.  รองคณบดฝีายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
15.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม  
16.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน   

17.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา   วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ   
18.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
       อาจารยสุดฤดี  บํารุง  (รักษาการ)    
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง      
20.  หัวหนางานทะเบยีนกลาง                                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ              
       นายสุธน  ไชยสุวรรณ   (รักษาการ) 
21.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
22.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ     
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม    กรรมการ  
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
3.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา  คณะการแพทยแผนไทย        กรรมการ 
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ  
8.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
9.  ผศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล                 ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
    

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     
                 ประธานหารือที่ประชุมเกี่ยวกับกําหนดวันและสถานที่จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต   ซ่ึงเดิมกําหนดจัดเดือนเมษายน  2552  ที่จังหวดักระบี่     ซ่ึงที่ประชุมเห็นควรจัด 
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ในวนัที่  6-7  พฤษภาคม  2552  ทีจ่ังหวดักระบี่   กรณีที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูไมไดขอใหมอบหมายผูเขารวมแทน
และเนื่องจากวันที่  6 พฤษภาคม 2552  ตรงกับวันประชมุคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ    ดังนั้น  หากมี
เร่ืองเรงดวนใหที่ประชุมพิจารณา   ใหนําไปพิจารณาในชวงดังกลาวดวย 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  2/2552  วันท่ี 4  กุมภาพันธ 
                 2552         
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
    ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
                4.1  เร่ืองสืบเนื่อง 
                       4.1.1  การพิจารณาทบทวนชือ่รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum) 
                                 ฝายวิชาการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาทบทวนชื่อ
รายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)   และคําอธิบายรายวิชา  โดยรวบรวมขอมูลจากการแจงผลการ
พิจารณาของคณะ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                                     มติท่ีประชุม    ทีป่ระชุมพิจารณาแลว  มีความเห็นดังนี ้ 
              1.  ช่ือรายวิชา  ใชช่ือ   “กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-curricular Activity) ”   
               2.  คําอธิบายรายวิชา    ไดกําหนดคําสาํคัญ  (Key words)  ดังนี ้ 
                          การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู   เนนประโยชนสังคม   จิตอาสา   จิตสาธารณะ  
คุณธรรม  จริยธรรม  การทํางานเปนทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา  ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
                                  3.  ใหแจงคณะ/วิทยาเขตเพื่อพจิารณาชื่อรายวิชาและคําสําคัญดังกลาวขางตน โดยสามารถเพิ่มเติม/
แกไขได   เพื่อนํามากําหนดเปนคําอธิบายรายวิชาดังกลาวตอไป 
 

                 4.2  เร่ืองเสนอใหม    
      4.2.1  การปรับรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของคณะแพทยศาสตร 
                                    คณะแพทยศาสตรเสนอปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบัด  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา โดยปรับ 
รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหม  ดังรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   ดังนี ้
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                               1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร            14  หนวยกิต 
                                       530-302  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั่วไป   3(3-0-6)                           
                                                       (General Natural Resources and Environment) 
                                       388-101  สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)                   3(2-2-5)   
                                       897-303  การจัดทาํและวางแผนโครงการ                                  2(2-0-4) 
                                                      (Project formulation and Planning) 
                                       388-391  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Extracurriculum I)            1(0-0-3) 
                                       895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  (Wisdom of Living)     3(2-2-5)   
                                       895-161  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)         1(1-0-2) 
                                       895-        พลศึกษา                                                                     1(x-y-z)  
                                 2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               6  หนวยกิต 
                                      347-213   ชีวสถิติ (Biostatistics)                                                3(3-0-6) 
                                      340-326   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม                            3(3-0-6) 
                                                       (Science, Technology, and Society) 
 

                                      มติท่ีประชุม       เห็นชอบการปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่เสนอ     และใหเสนอ
สภาวิชาการพจิารณาตอไป     
 

                       4.2.2  การเปลี่ยนชื่อรายวิชาของคณะแพทยศาสตร   
                                       คณะแพทยศาสตรเสนอเปลี่ยนชื่อรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพหลักสูตรแพทยศาสตร- 
บัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณา  ดังรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี ้
              เดิม       รายวิชา  388-641  เวชปฏบิัติครอบครัว     จํานวน  3(0-0-18)  หนวยกิต   
                เปลี่ยนชื่อเปน  รายวิชา  388-641  เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน จํานวน 3(0-0-18) หนวยกิต 
 

                                     มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนชือ่รายวิชาดังกลาวตามที่เสนอและใหเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
ตอไป     
 

                           4.2.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ  
                                    คณะทรพัยากรธรรมชาติเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)   หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ..   โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549   เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณา  
ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                                             

         มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว โดยใหรับความเหน็และขอเสนอแนะไปพจิารณา
ดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  ดังนี้  
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                                   1.  การปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยยายบางรายวิชา  เชน  รายวิชาหลักเศรษฐ- 
ศาสตรเบื้องตน  รายวิชาสถติิเบื้องตน   ไปไวในกลุมวชิาบังคับเฉพาะดาน หมวดวชิาเฉพาะ  ทําใหจํานวนหนวยกิต 
รวมของบางสาขาวิชาเพิ่มขึน้  ที่ประชุมจึงมีขอเสนอแนะใหคณะนําไปพิจารณา  2  แนวทาง  คือ  แนวทางที ่ 1   
หากเห็นวานักศึกษาจําเปนตองมีความรูในเรื่องดังกลาว ใหพิจารณาปรบัรายวิชาอื่นออกแลวกาํหนดรายวิชาขางตน
ไวในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป   แตเนื่องจากรายวิชาขางตนมีเนื้อหาบางสวนยังไมเปนไปตามเจตนารมณของรายวชิา
ศึกษาทั่วไป  จึงขอใหคณะประสานกับคณะเจาของรายวิชาเพื่อพิจารณาปรับใหเปนรายวิชาศกึษาทั่วไปหรือเลือก
รายวิชาใหมที่เปนรายวิชาศกึษาทั่วไปแตมีเนื้อหาใกลเคียงกับรายวิชาขางตน  หรือ แนวทางที่ 2 คงรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดใหมในหลักสูตรปรับปรุงที่เสนอ             
                                   2.  ใหตรวจสอบการระบุจาํนวนนกัศึกษาและบณัฑิต  ในขอ 15.  และแกไขใหถูกตอง  
  
วาระท่ี  5   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
  5.1  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors  Program)   
                         คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552  
เห็นชอบโครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program) และเหน็ชอบการเชื่อมโยงระหวาง 
โครงการเรียนลวงหนาและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors Program)  ตามรูปแบบการ
ดําเนินการตามที่เสนอ และเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors  
Program)   ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและเพิ่มเติมประเด็นตาง ๆ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี ้  
            1. ศึกษาโปรแกรมกาวหนาโดยใชเวลาในการศกึษาระดับปรญิญาตรีและปริญญาโท  5 ป 
            2. ใชหลักสูตรปกติที่มีอยูแลว 
             3. จัดรายวิชา/วิธีการศึกษาใหม โดยอาจกําหนด ดังนี ้
     -  ศึกษารายวชิาที่กาวหนากวาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น 
     -  ศึกษารายวชิาในระดับบณัฑิตศึกษาทีม่ีอยูแลว 
     -  สนับสนุนใหทําวจิัยเพื่อความลุมลึกทางวิชาการ  
     -  กําหนดวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
             4. เมื่อนักศึกษาเขาศกึษาในระดับปริญญาโทใหมีการเทียบโอนรายวิชาที่ศกึษาแลวตามขอ 3. โดยใช
หลักเกณฑการเทียบโอน ดังนี้ 
     - เปนรายวิชา/กลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
     - เปนรายวิชา/กลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวชิา/กลุมรายวิชา 
ที่ขอเทียบ 
     - เปนรายวิชา/กลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวา B หรือ 3.00 หรือเทียบเทา  หรือ S 
     - กําหนดหลกัเกณฑเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม   
             5. ขอกําหนดอื่น ๆ ทีจ่ะกําหนดเพิ่มเติม  
 



 6 

              มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมเหน็สมควรใหคณะทาํงานเพื่อดาํเนินการโครงการเรียนลวงหนา  (Advanced 
Placement Program : AP Program) และโครงการ Honors Program   เปนผูพิจารณากําหนดวิธีการ/หลักเกณฑ  และ
ใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ  พจิารณาตอไป                            
  

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

                  6.1  Load Unit รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extracurriculum)    
                         ที่ประชุมรับทราบ Load Unit รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum) ฝายวางแผนไดแจง
ผลการพิจารณาการกําหนด  Load Unit  รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  โดยคิด  Load Unit  ตอ
กลุมเปน  = 0.286 LU   อนึ่ง  การคิด  Load Unit   ตอกลุมเปน  = 0.286 LU  ใชหลักการคิดในลักษณะของรายวิชา
โครงงาน  3  หนวยกิตตอนักศึกษา  1  คน  ได  Load Unit   ไมเกิน  0.857  และฝายวางแผนจะแจงศนูย-
คอมพิวเตอรเพิ่มเติมคําอธิบายในหัวขอวิชาโครงงาน  (Project)  ดังนี้  “กิจกรรมเสริมหลักสูตร  15  หนวยช่ัวโมง/
กลุม/นักศึกษา  15-20  คน/1  หนวยกิต  ให 0.286 LU ”   ซ่ึงจะปรากฏบนระบบ  HRMIS  ตอไป                               
  

                   6.2  หลักสูตรที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ของ  สกอ.   
                          ที่ประชุมรับทราบ   หลักสูตรที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ขอมูลหลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามเกณฑฯ พ.ศ. 2548   แต 
สกอ. รับทราบแลว และรายงานสถานภาพหลักสูตร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ  2552  ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ และขอใหฝายวิชาการแจงขอมูลดังกลาวไปยงัคณะ/วิทยาเขต/บณัฑิตวทิยาลัย เพื่อรับทราบ  
ตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูล  และใชขอมูลดังกลาวในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  
ตอไป                             
 

    6.3  การปรับแผนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร 
                          ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด   
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงเปนการปรับเพื่อใหสอดคลองกับ 
การปรับรายวชิาในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  
 

                  6.4    ขอเชิญสงผลงานและรวมประชุมทางวิชาการวิจยัสถาบัน ระดับชาต ิและนานาชาต ิ
                           ที่ประชุมรับทราบ   การขอเชิญสงผลงานและรวมประชุมทางวิชาการวิจยัสถาบันระดับชาตแิละ
นานาชาติ  ซ่ึงสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.) จะจัดประชุมวิชาการ “ยุทธศาสตรการแกปญหาและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา”   ในระหวางวนัที่  18-20  มิถุนายน  2552   ณ  ศูนยประชมุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  ดังราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และขอความรวมมือคณะกรรมการวิชาการฯ ในการพิจารณาเขารวม 
ประชุมหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอนในที่ประชุมดังกลาว   
 

 






