
 

รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 24(1/2556) 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี     
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล     
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล   (รักษาการ) 
13. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
     อาจารย์จติรพล  อินทรศิริสวัสด์ิ  (แทน)  
14. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     ดร.สรวัฒน์  ทองสงวน   (แทน) 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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16.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                    กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
21. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทยแ์ผนไทย        กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์              กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.จุฑารัตน์  พรปุญญพฒัน์                            ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์     
2. ดร.กําแหง  วัฒนเสน                     ผู้ช้ีแจงเรื่อง การปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์      
3. อาจารย์พินิจ  ทวีธรรมเสวี        
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด    ผูช้ี้แจงเรื่อง การปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์     
5. ดร.ธนาภร  รติธรรมธร          
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุพร   ปิยรัตนวงศ์              ผู้ช้ีแจงเรื่อง การเทียบเท่ารายวิชา 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่ง 
           ชีวิต คณะศลิปศาสตร์ กับรายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต   
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
     ไม่ม ี
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 23(8/2555)  
            เม่ือวันที่ 12 ธนัวาคม 2555  
  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข    
 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1  แก้ไขชื่อรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 
         ที่ประชุมรับทราบ การแก้ไขชื่อรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา  
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  คณะศลิปศาสตร ์ เนื่องจากพิมพ์ช่ือวิชาผิด เพือ่คณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
          เดิม  870-323 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจวิธีปกครอง   3(3-0-6) 
               (Law of Business Organization) 
          แก้ไขเป็น  870-323 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
               (Law of Business Organization) 
 

วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
   4.1 เรื่องสืบเนื่อง   
            4.1.1 การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์  
          คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดรายวิชา 348-423 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Industrial Management for Biotechnology) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป  ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 พิจารณาแล้ว เห็นว่าวิชานี้กําหนด
รหัสรายวิชาสําหรับนักศึกษาปีที่ 4 อาจช้าไป และไม่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานในการจัดการ   
การวางแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  จึงให้ปรับรหัสรายวิชาใหม่ และให้พิจารณาว่า
จะมีรายวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขการเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ให้พิจารณาปรับหัวข้อการสอนบางหัวข้อ ในเค้าโครง
รายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา รวมทั้งให้แก้ไขรูปแบบและการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
ภาษาไทย ประเด็นการพิมพ์อ่ืนๆ ใหถู้กต้อง และให้เสนอทีป่ระชุมพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 
แล้ว  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่    พิจารณาการเปิดรายวิชา  348-342 การจัดการอุตสาหกรรม-
สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ (Industrial Management for Biotechnology) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

        มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.2 เรื่องพิจารณา   
           4.2.1 การปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
                            คณะวิทยาศาสตร์เสนอปิดรายวิชา 332-423 ธรณีฟิสิกส์สําหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม 
(Engineering and Environmental Geophysics)  จํานวน 3(2-3-3) หน่วยกิต   ซึง่เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2546   เนื่องจากรหัสเหมือนกับรายวิชา 332-423 
หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ ในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความสับสนของนักศึกษาในการลงทะเบียน
เรียน คณะจึงขอปิดรายวิชา 332-423 ธรณีฟิสิกส์สําหรบังานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม 
 
        มติที่ประชุม  ให้ถอนเรื่องการขอปิดรายวิชา 332-423 ธรณีฟิสิกส์สําหรับงานวิศวกรรมและ
งานสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ออกจากวาระการประชุม แต่เนื่องจากรหัส 332-423 ของรายวิชา 
ดังกล่าวซ้ํากับรายวิชาหัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จึงเสนอแนะให้คณะเปลี่ยน 
รหัสรายวิชา 332-423 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อไม่ให้มีรหัสรายวิชาซ้ําซ้อนกัน และให้เพิ่มรายวิชา 332-423 
ธรณีฟิสิกส์สาํหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม  ในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551    
   
      4.2.2 การปรับปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์   
        คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) หลกัสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป จํานวน 3 รายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
           1. รายวิชา 311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลําตัว 
จํานวน 2(1-3-2) หน่วยกิต  โดยปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
          2. รายวิชา 311-205 บูรณาการระบบหายใจ จํานวน 3(2-3-4) หนว่ยกิต โดยปรับปรุงมาจาก
รายวิชา 311-205 บูรณาการระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ 1 จํานวน 2(1-3-2) หน่วยกิต และปรับเนื้อหารายวิชา 
          3. รายวิชา 311-206 บูรณาการระบบหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 2(1-3-2) หน่วยกิต  โดย
ปรับปรุงมาจากรายวิชา 311-206 บูรณาการระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ 2 จํานวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
และปรับเนื้อหารายวิชา    
 

         มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาดังกล่าว โดยให้รับความเห็นดังต่อไปน้ีไปพิจารณา 
ดําเนินการก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   
                    รายวิชา 311-204 
        1. ระบุช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ด้วย 
         2. คําอธิบายรายวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในตารางด้านขวา  ไม่ตรงกับคําอธิบาย
รายวิชาในข้อ 8  ซึ่งในตารางใช้ว่า “คอและหลังที่พบบ่อย” แต่ในข้อ 8 ใช้ว่า “คอที่พบบ่อย” 
                    รายวิชา 311-205 
         1. ช่ือรายวิชา ขอให้พิจารณาว่าจะใช้ว่า “บูรณาการระบบหายใจ” หรือ “บูรณาการระบบ
ทางเดินหายใจ” และตรวจสอบ/แก้ไขในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 
                     2. ข้อ 3.2  แก้คําว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต”  เป็น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต” 
                    3. หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) ควรเรียงตามลําดับตัวอักษร และเรียงหนังสือ ตํารา 
(ภาษาไทย) ก่อน 
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                    รายวิชา 311-206 
                    1. ข้อ 3.1 ให้ย้ายข้อความ “วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด” ไปไว้ในข้อ 3.2 
และแก้คําว่า “วิทยาศาสตร์บัณฑิต”  เป็น  “วิทยาศาสตรบัณฑิต” 
         2. หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) ควรเรียงตามลําดับตัวอักษร และเรียงหนังสือ ตํารา (ภาษาไทย) ก่อน  
 

       4.2.3 การขอเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร ์  
           คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553    โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 53  
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  จํานวน 2 รายวิชา  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้  
                       1. รายวิชา 581-431 เทคโนโลยีเภสชักรรม 4 (Pharmaceutical Technology IV) จํานวน 
3(2-3-4) หน่วยกิต   
                       2. รายวิชา 581-432 เทคโนโลยีเภสชักรรม 5 (Pharmaceutical Technology V) จํานวน 
3(2-3-4) หน่วยกิต   
 

         มติที่ประชมุ เห็นชอบการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาดังกล่าว  และให้เสนอสภาวิชาการ 
พิจารณาต่อไป      
 

       4.2.4 การขอเทียบเท่ารายวิชา 895-135 สุนทรียศาสตรแ์ห่งชีวิต  คณะศิลปศาสตร์  กับรายวิชา  
640-101 สุขภาวะกายและจิต   
         คณะศลิปศาสตร์เสนอขอเทียบเท่ารายวิชา 895-135 สุนทรียศาสตรแ์หง่ชีวิต  จํานวน  3(2-2-5) 
หน่วยกิต  กับรายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต จาํนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต   ซึง่เป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

        มติที่ประชุม ให้ถอนเรื่องการขอเทียบเท่ารายวิชาดังกล่าวออกไปก่อน  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
 

      4.2.5 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   
         คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

        มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว และใหเ้สนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

        4.2.6 การกําหนดนโยบายให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ   
                         คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการกําหนดนโยบายให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้ารับการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณากําหนดนโยบายให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้ารับ
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกปีการศึกษา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 






