
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่5(2/2554) 

วันพุธที ่16 กมุภาพนัธ ์2554 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี

 
 

ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
 ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
 ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
  ดร.ณัฐธิดา  สวุรรณโณ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิโชค  อนนัตเสรี 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศพ์านิช 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
  อาจารย์มงคล  มาลยารม 
15.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
16. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 
17.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ  
  นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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19.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
20.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
21.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1.  ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ 
2. อาจารย์พรนิตย์  วรรธนพิสิฐกุล    ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
3. นางรสิกร หนูเกลี้ยง      สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
4. นางสาวพัชรา  ฤทธ์ินุภาพ    คณะแพทยศาสตร์ 
 

เริม่ประชมุเวลา 09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 1.1 การประชมุเชิงปฏิบัติการเรื่อง   "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร  
(มคอ.7)" วันที ่21-22 กุมภาพันธ์ 2554 
 ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลยัจัดประชมุเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ: 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)" ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 8 
โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง และประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 การใช้มติเวียนในการพิจารณาหลักสูตร 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 119(1/2553) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2554  ได้พิจารณาหลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ตโดยใช้มติเวียน
ซึ่งสภาวิชาการไม่เห็นชอบใหใ้ช้มติเวียน ยกเว้นการเปิด ปิด ปรับปรุงและเพิม่รายวิชา สามารถพิจารณาโดยใชม้ติ
เวียนได้ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ ่ครั้งที ่4(1/2554) เมือ่วนัที ่ 
 5 มกราคม 2554 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ไม่ม ี
 

วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... คณะแพทยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ... เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบหลักสตูรดังกล่าว โดยให้รบัความเหน็ไปพิจารณาดาํเนินการก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)   ขอให้ระบรุายวิชาเลือกไว้ด้วย  
 2.  แผนที่กระจายความรับผิดชอบฯ (Curriculum Mapping) มีความเห็นดังนี้ 
 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กําหนดไว้ 6 ข้อ แต่ใน Curriculum Mapping  ระบุ 5 ข้อ 
จึงขอให้ตรวจสอบและระบุใหถู้กต้องครบถ้วน 
 2) แผนที่กระจายความรับผิดชอบฯ (Curriculum Mapping) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของแต่ละ
รายวิชาในแต่ละด้านค่อนข้างน้อย  จึงขอใหป้ระสานคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาทบทวนด้วย  
 3) ภาคผนวก ง  แผนที่กระจายความรับผิดชอบฯ (Curriculum Mapping)  ให้ย้ายมาไว้ต่อจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหมวดวิชา 
 3. ประเด็นที่ควรแก้ไข  
 1) ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ  ให้ตัดข้อความหมายเหตุออก  และข้อ 2.6.2 งบประมาณ
รายจ่าย  ให้ตัดที่มาของข้อมูลออก 
 2) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  เช่น 
 - รายวิชา 388-201 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (C0-Curricular Activities I) แก้ช่ือ
ภาษาอังกฤษ เป็น  “(Co-Curricular Activities I)”    
 - รายวิชา 369-466 การฝึกงานคลินิกกายภาพบําบัด 5 แก้เป็น “การฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบําบัด 5”  
 4. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 
 4.2 "ร่าง" หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ...   
 ฝ่ายวิชาการเสนอ "ร่าง" หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ...  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 
 มตทิีป่ระชมุ คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความเห็นว่า เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรขอความร่วมมือคณะดําเนินการ ดังนี้   
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