
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที ่6(3/2554) 

วันพุธที ่16 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบด ี

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     กรรมการ 
 ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล (แทน) 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
 ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
  ดร.ณัฐธิดา  สวุรรณโณ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศพ์านิช 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ  
  อาจารย์มงคล  มาลยารม 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย   โกรทินธาคม 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย     กรรมการ 
  ดร.นันทิยา  จอ้ยชะรัด 
14.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  
15. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
18.  นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
7.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ 
2. นายมานะ  รักษ์วงศ์      ผู้ช้ีแจงเรื่อง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะการแพทยแ์ผนไทย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่ม ี

 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที ่5(2/2554) เม่ือวันที ่ 
 16 กุมภาพันธ ์2554 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3  เรื่องทีเ่สนอใหท้ี่ประชุมทราบ 
 3.1 รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555
ประจําเดือนมีนาคม 2554 
 ที่ประชุมรับทราบ การรายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 
2554 และ 2555 โดยกองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ใน
วาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2554 แล้ว สําหรับการประชุมครั้งที่ 
6(3/2554) วันที่ 16 มีนาคม 2554 มหีลักสูตรทีส่ามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ จํานวน 1 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ไม่สามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรตกค้าง (หลักสูตรที่ไม่สามารถ
เสนอพิจารณาได้ในการประชุมครั้งที่ผ่าน ๆ มา) จํานวน 1 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม และประธานขอให้คณะที่ไม่สามารถเสนอหลักสตูรตามแผนเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งแจ้ง
การปรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย อนึ่ง ภายหลังการประชุมฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูล
แผนการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง พบว่า หลักสูตรที่ไม่สามารถเสนอพิจารณาได้ตามแผนฯ และหลักสูตรตกค้าง 
(หลักสูตรที่ไมส่ามารถเสนอพิจารณาได้ในการประชุมครั้งที่ผ่าน ๆ มา) คณะได้แจง้การปรับแผนหลักสูตรมาใหม่
แล้ว 
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 3.2 แผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 
 ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทาํแผนการปรับปรุงหลักสูตรสาํหรับปีการศึกษา  2554  และ 2555 
ของหลักสูตรวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งกองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรของคณะต่างๆ ตามแผนการปรับปรุง
หลักสูตรไว้ในวาระการประชุมกรรมการวิชาการ   วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจําปี 2554 ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   สําหรับหลักสตูรที่ถึงรอบการปรับปรุงและใช้ในปีการศึกษา 2554 ได้ดําเนินการเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครบทุกหลักสูตรแล้ว ส่วนหลกัสูตรที่จะปรบัปรุงและใช้ในปี
การศึกษา 2555 ขอความร่วมมือคณะดําเนินการเสนอหลกัสูตรตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนด้วย 
 

 3.3 การขอเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับแผนการศึกษา 
      ที่ประชุมรบัทราบการขอเปลี่ยนรหัสวิชาและแผนการศึกษารายวิชา 561-481 โครงการด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-6-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (หลักสตูร 6 ปี) โดยมีผลบังคับใช้กับ
นักศึกษารหัส 50 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
(หลักสูตร 6 ปี)   ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
   

เดิม ใหม่ 

รหัสวิชา   

561-481 โครงการด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม  4(0-6-6) 561-581 โครงการด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม  4(0-6-6) 

แผนการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 3  ชั้นปีที่ 4  

561-481 โครงการด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม  4(0-6-6) 

                            รวม                        4(0-6-6)   

ภาคการศึกษาที่ 3  ชั้นปีที่ 5  

561-581 โครงการด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม  4(0-6-6) 

                          รวม                          4(0-6-6)   

 

วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อนของคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการเสนอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชา 460-115 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 สําหรับนักศึกษารหัส 54 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 

เดิม ใหม่ 

460-115 การเงินธุรกิจ (Business Finance)  3(3-0-6) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-113  
 
    หน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน การจัดสรรและจัดหา
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์และพยากรณ์
ทางการเงิน การทํางบประมาณเงินสดแบบง่าย โครงสร้าง
ของเงินทุน ค่าของทุนและการจ่ายเงินปันผล 

460-115 การเงินธุรกิจ (Business Finance)3(3-0-6) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-113 หรือ  
                               461-110 
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอ
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
 

 4.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.... คณะการแพทย์แผนไทย     
 คณะการแพทย์แผนไทยเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. … โดย
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และจะใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยให้รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอสภา-
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
 1. ระบุรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในหัวข้อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เห็นประเด็นที่ปรับปรุง
หลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง  ควรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรง
ตามหลักสูตร/มีใบประกอบวิชาชีพหรือมีคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย  จึงขอให้รับไปพิจารณา  
            3. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 154 หน่วยกิต ค่อนข้างสูงมากสําหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอน 4 ปี (สกอ. กําหนดให้หลักสูตร 5 ปี   มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต) จึงขอให้พิจารณาปรับ
จํานวนหน่วยกิตในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยปรึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อกําหนดเนื้อหาที่จําเป็นต้องเรียน
สําหรับหลักสูตรนี้  ซึ่งอาจทําให้ลดจํานวนหน่วยกิตลงได้ 
            4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในส่วนของวิชาเลือกจํานวน 2 หน่วยกิต ให้เพิ่มรายวิชา
เลือกที่มี 2 หน่วยกิต ให้มากขึ้น   และแก้คําว่า “จํานวน 2 หน่วยกิต”  เป็น “อย่างน้อยจํานวน 2 หน่วยกิต”   
 5. ภาคผนวก ค. แผนที่กระจายความรับผิดชอบฯ (Curriculum Mapping) ให้ย้ายมาไว้ต่อจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหมวดวิชา 
 6. เพิ่มตารางเปรียบเทียบการกําหนดรายวิชา/จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรนี้กับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
  7. ประเด็นที่ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  
     - หัวข้ออาจารย์ ให้ตรวจสอบตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และแก้ไขให้ถูกต้อง  
     - รายวิชา 324-103 เคมทีั่วไป เป็นวิชาที่เปิดสอนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นจึงให้เปลี่ยนเป็น
รายวิชา 324-104 เคมีเบ้ืองต้น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เปิดบริการให้แก่คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                    - รายวิชา 190-204 คณาเภสัช ให้ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของคําว่า 
“จุลพิกัด” “พิกัด” “พิกัดพิเศษ” “มหาพิกัด” “มหาพิกัดทั่วไป”  ว่าเป็นสากลหรือไม่ 
                       ฯลฯ 
 8. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
 

วาระที ่6  เรื่องอื่นๆ  
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้หารือที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 1) เรื่องความชัดเจนของอาจารย์ประจําหลักสูตร กรณหีลักสูตรพหุวิทยาการ เนื่องจากการตีความ 
“หลักสูตรพหุวิทยาการ” ไม่ตรงกันระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและสกอ. ซึง่ประธานแจ้งว่าจะนําเรื่องนี้หารือในที่ประชุม
ต่อไป 
 
 
 




