
    วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร     
คร้ังท่ี  5(5/2553)      

วันพุธท่ี  6  ตลุาคม  2553    เวลา  13.30 น.                   
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี             

       
 
 

ผูมาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี   
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ   กฤตยประชา 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจจา   สวางเจรญิ 
5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการและการจัดการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
     อาจารยวาสนา  บุญแสวง 
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตภเูก็ต   กรรมการ 
     นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน (แทน)         
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร                     กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัร  อัยรักษ  
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและพยาบาลศาสตรศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 
     ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี 

10.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร   กรรมการ  
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
16.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 
17.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา   เรืองไรรัตนโรจน     
18.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี    กรรมการ    
       อาจารยเอกนรินทร  เอกอริยะสิริ 
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยพรปวีณ  ศรีงาม 
20.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุใจ  สวนไพโรจน 
21.  รองคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
       อาจารยเล็ก  แซจวิ 
22.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลยัอิสลามศกึษา กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต  
23.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
24.  รองคณบดีฝายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว            
       วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
        ดร.ประทปี  เวทยประสิทธิ์    
25.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภเูก็ต กรรมการ  
       อาจารยสุดฤด ี บํารุง 
26.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ     
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี    กรรมการ 
        ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  
27.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       ดร.สวพร  โกยสมบูรณ  
28.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยพักตรา  คูบุรัตถ  (แทน)            
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29.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
30.  นางอุไรรัชต    กาเทพ                     ผูชวยเลขานุการ  
31.  นางสาวจริาภรณ   นวลวัฒนา       ผูชวยเลขานุการ  
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตาน ี                                       รองประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วทิยาเขตปตตานี    กรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
4.  ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ   
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ วจิัย และงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
11.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  กรรมการและเลขานุการ   
 

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยภวูดล   บุตรรัตน เลาประสบการณการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  
                                                                    (Honors Program)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
                                                                    และการจดัการสิ่งแวดลอม    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
      วิทยาเขตภูเก็ต      
      

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม   โดยแนะนํา ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร รองคณบดีฝายวิชาการและพยาบาล
ศาสตรศกึษา คณะพยาบาลศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร  อัยรักษ  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร 
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้  
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                 ไมมี   
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร คร้ังท่ี 4(4/2553)   
                วันท่ี  4  สิงหาคม  2553 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 วาระแจงเพื่อทราบ 
3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม 
            ที่ประชุมรับทราบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศขางตนแลว  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศฯ ดังกลาวมาใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชประโยชนตอไป 
รวมทัง้ไดเผยแพรประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวของในเวบ็ไซต www.mua.go.th  เมนูดานซายมือ เร่ือง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา TQF : HEd  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   

   3.2  การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเพือ่สรางมาตรฐานวิชาชีพ 

                     ที่ประชุมรับทราบ   การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสรางมาตรฐานวิชาชีพ  ซ่ึง
สมาพันธสภาวิชาชีพ  ประกอบดวยสภาวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 11 แหง ไดแก   แพทยสภา   สภาการพยาบาล   สภาเภสัช-
กรรม   ทันตแพทยสภา    สัตวแพทยสภา    สภาเทคนิคการแพทย    สภากายภาพบําบัด    สภาวิศวกร    สภาสถาปนิก  
สภาวิชาชีพบญัชี    และสภาทนายความ     ซ่ึงสภาวิชาชพีขางตนเปนหนวยงานทีจ่ดัตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมหีนาที่
ในการพฒันา   สงเสริม    และกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ       และสมาพันธสภาวชิาชีพไดขอความรวมมือมายัง
มหาวิทยาลัยใหดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของ   เพือ่ใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพ
ไดอยางถกูตองตามกฎหมาย  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี้  
        1. ขอใหสถาบันการศึกษาขอรับการรับรองหลักสูตรปริญญา และหรือสถาบัน กอนเปดสอนวิชาชีพ
เฉพาะ 11 วิชาชีพที่เกี่ยวของตามกฎหมาย  กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรตอไป 
        2. ประชาสัมพันธเพื่อแจงใหผูที่จะเขาศึกษารวมทั้งผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรวิชาชีพนั้น ๆ รวมถึง
สาธารณชนทราบถึงการรับรองสถานะจากสภาวิชาชีพ  เพื่อชวยยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพดานตาง ๆ ของ
ประเทศไทย และสรางความเชื่อมัน่ของประชาชนตอสถาบันการศกึษาดวย พรอมทั้งไดสงแถลงการณสมาพันธสภา-
วิชาชีพ  ฉบับที่  1  เร่ือง  การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสรางมาตรฐานวิชาชีพ  มาเพื่อ
สถาบันการศึกษารับทราบขอมูลและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
        ที่ประชุมไดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีว้า  มหาวิทยาลัยอาจจะประสานไปยัง สกอ. เพื่อประสานกับ
สมาพันธสภาวิชาชีพในการขอความรวมมอืใหสภาวิชาชพีพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญา และหรอืสถาบัน  ใหมี
ความรวดเรว็ยิง่ขึ้น  เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถสงหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรองแลวให สกอ. รับทราบหลักสูตร
ไดทันตามกรอบเวลาที่กําหนด   
 

 3.3  เชิญชวนสงโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกนักศกึษา 

                      ที่ประชุมรับทราบ การเชิญชวนใหคณะ/วิทยาเขตสงโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแกนักศกึษา  ที่ดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2553  เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
โดยโครงการที่ไดรับการพิจารณาจะตองนําเสนอผลงานประมาณเดือนมกราคม   2554     ผูนําเสนออาจเปนนักศึกษา 
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หรืออาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาก็ได ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในฐานะแมขายไดประชาสัมพันธ
ใหสถาบันในเครือขายสงโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแลว ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   และประธานไดเชิญชวนใหคณะ/วทิยาเขตสงโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ดวย 
 

 3.4 การจัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (มคอ.5)  และรายงานผลการดําเนนิการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  (ถามี)  ประจําภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2553 
                       ที่ประชุมรับทราบ  มหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขต จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5)  และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  (ถามี)  ของหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงที่จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF แลวและเปดสอนในปการศึกษา 
2553  รวมทั้งรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนใหแกหลักสูตรขางตนในภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา 
2553  โดยรวบรวมขอมูลดังกลาวแจงไปยังมหาวิทยาลัยภายในสัปดาหที่ 3 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

 3.5  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรตาง ๆ 
                     ที่ประชุมรับทราบ  ขอมูลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรตางๆ ซ่ึงคณะ/วิทยา-
เขตไดสงขอมูลมายังมหาวิทยาลัยแลวจํานวน 19 คณะ และคณะที่ไมไดสงขอมูลจํานวน 4 คณะ โดยมีขอมูลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะ/วิทยาเขต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 3.6  สรุปการจัดงานวนั  “ประโยชนของเพือ่นมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of 
Mankind”  24  กันยายน  2553   
         ที่ประชุมรับทราบ    สรุปการจัดงานวัน  “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจทีห่นึ่ง Our Soul is for the 
Benefit of Mankind” 24 กันยายน  2553   โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และการจัด
กิจกรรมโดยคณะ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือใหทุกวิทยาเขตจัด
กิจกรรมเนื่องในวันดังกลาว และแตละวิทยาเขตไดรายงานการจัดกิจกรรมดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ดัง-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

               3.7  สรุปกิจกรรมและยอดเงนิสําหรับกองทนุ “ประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกจิทีห่นึ่ง”  วนัที่  24  กันยายน  
2553 
                     ที่ประชุมรับทราบ  สรุปกิจกรรมและยอดเงินสําหรับกองทุน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”  
วันที่  24  กันยายน  2553  โดยกิจกรรมที่ดําเนินการในวันที่  24  กันยายน  2553  ไดแก  กิจกรรมสอยดาว  ขายอาหาร  
ขายเข็มกลัด        แลกกระปกุออมสินและกิจกรรมลงทะเบียนรับกระปกุออมสิน       สวนกิจกรรมที่จัดในชวงเดอืน 
กันยายน  2553    ไดแก    กิจกรรมขายเสือ้และกระเปาเริ่มตั้งแตตนเดอืนกันยายน  2553      และกจิกรรมรับบรจิาค 
ในวันที่ 24 กันยายน 2553 และวันอื่น ๆ   โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้    จาํนวนคนลงทะเบียนรับกระปุกออมสิน   
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185 คน  จาํนวนผูนํากระปุกออมสินมาแลกเปลี่ยน 14 คน  ยอดเงินบริจาคและการดําเนินกิจกรรมขางตน เปนเงิน
ทั้งสิ้น 108,445.50 บาท   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

  
วาระท่ี 4   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  

4.1  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program) และ AP Program  
                       ฝายวิชาการเสนอคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552   เมื่อวนัที่  
5   สิงหาคม   2552    พิจารณาการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program)     ซ่ึงมหาวิทยาลัย
กําหนดใหคณะตางๆ   สามารถเปดสอนได    โดยใหดําเนนิการตามแนวทางในประกาศกระทรวงศกึษาธิการ   เร่ือง 
แนวทางการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549     เมื่อวันที ่ 13   กรกฎาคม  
พ.ศ.  2549   และดําเนินการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดังนี ้
             1)  จัดการศึกษา โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลวโดยอาจเพิ่มจํานวนหนวยกิตหรือกําหนด
จํานวนหนวยกิตเทากับหลักสูตรปกติ 
             2)  หลักสูตรสามารถกําหนดใหนักศึกษาเขาศึกษาแบบกาวหนา (Honors  Program) ไดตั้งแตปที่ 2  
เปนตนไป โดยตองศึกษามาแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 และเปนไป
ตามหลักเกณฑการไดรับเกียรตินิยม 
             3)  หลักสูตรตองกําหนดใหศึกษารายวิชาขั้นสูงและ/หรือ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในปสุดทาย ของ
หลักสูตร ทั้งนี้รายวิชาที่สามารถนําไปเทียบโอนในระดับบัณฑิตศึกษาไดตองไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
            นอกจากนี้ไดนําขอเสนอของคณะทํางานฯ   ซ่ึงไดเสนอแนวคิดเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขา
ศึกษาแบบกาวหนาพิจารณาดวย   ดังนี้ 
             1)  นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยใชระยะเวลาในการศึกษานอยกวา
หลักสูตรปกติ 
             2)  จัดสรรทุนใหแกนักศึกษา 
             3)  ยกยองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 
                           ที่ประชุมมีมติในเรื่องดังกลาว โดยใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors  Program)  ดังนี้ 
                           1)  จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ไมจําเปนตองเทากับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีปกติ 
                           2)  ผูที่จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา  ตองมีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง  เชน  3.25 
                           3) โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 
เนื้อหาสําคัญที่เปนแกนของวิชาชีพในระดับปริญญาตรี  รายวิชาขั้นสูง  และรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  โดย
รายวิชาขั้นสูงและรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนําไปใชในการศึกษาระดับปริญญาโทได  
                       สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 314(3/2552) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 มีความเหน็เกีย่วกบั  
การเปดโปรแกรมแบบกาวหนา (Honors  Program)  ดังนี้ 
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         1)  มหาวทิยาลัยจะตองเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีโปรแกรมปกติอยูกอนแลว และพบวามนีักศึกษา
ที่มีศักยภาพในการเรียนสูงกวานักศึกษาปกติ      ซ่ึงจาํนวนนักศึกษาขึ้นอยูกับนักศึกษาที่มีศักยภาพเหลานั้น 
ไมสามารถกําหนดจํานวนรบัไดลวงหนา 
         2)  ตองมีหลักสูตรระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกันรองรบั 
         3)   มหาวทิยาลัยควรจัดทําขอบังคับฯ  วาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนาเพือ่เปนขอบังคับฯ 
กลาง  สามารถใชกับทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได 
                      จากขอมูลขางตน  ฝายวิชาการจึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
พิจารณาแนวทางการจัดการศกึษาระดับปริญญาแบบกาวหนา (Honors Program) และ AP Program พรอมทั้งตัวอยาง 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหดิล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม  สําหรับการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors Program) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รองศาสตราจารย 
ภูวดล  บุตรรัตน  ไดเลาประสบการณกรณีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการ
ส่ิงแวดลอม  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต  เพื่อประกอบการพิจารณาของทีป่ระชุม โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี ้
                       1. ช่ือปริญญา   ระบุช่ือปริญญา  2 โปรแกรม คือ โปรแกรมแบบปกติ  และโปรแกรมแบบกาวหนา 
(Honors Program)           
                      2. มีหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเดียวกันรองรับ  
                      3. โครงสรางหลักสูตร  
                           - โปรแกรมแบบปกติ  จํานวนหนวยกิตรวม 135 หนวยกิต  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกติ  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
              - โปรแกรมแบบกาวหนา  จํานวนหนวยกิตรวม 144 หนวยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต โดยตางกันที่หมวดวิชาเฉพาะ  คือ กลุมวิชาชีพเลือก 
กําหนด  6 หนวยกิต (โปรแกรมปกติ กําหนด 18 หนวยกิต) กลุมวิชาโครงงาน 6 หนวยกิต  (โปรแกรมปกติ กําหนด 
3 หนวยกิต)  และเพิ่มกลุมวชิาบัณฑิตศึกษา  18 หนวยกิต 
                      4. นักศึกษาที่จบการศึกษาจากโปรแกรมแบบกาวหนา เมื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโทหลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอมของคณะฯ จะใชเวลาในการศึกษา 1 ป  เพื่อทําวิทยานิพนธจํานวน 18 หนวยกิต  
         5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาโปรแกรมแบบกาวหนา  เปนนักศกึษาโปรแกรมปกตทิี่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมตลอด  5  ภาคการศึกษา  ไมนอยกวา 3.25  กรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา 3.25  จะตองผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลักสูตร เชน  พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมหมวดวชิาเฉพาะไมนอย
กวา 3.25 ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
                        6. ตัวอยางความเชื่อมโยงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (โปรแกรมแบบปกติ และโปรแกรมแบบกาวหนา) 
กับหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอนอยูแลวในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   
                           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  นักศึกษาที่เรียนโปรแกรม
แบบกาวหนาเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการสิ่งแวดลอม    ดาน  
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Geoinformatics   ใชเวลาศกึษาปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาโท 1 ป  รวม 5 ป  (4+1 ป)   สําหรับนักศึกษาทีเ่รียน
โปรแกรมแบบปกติ ใชเวลาศึกษาปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาโท 2 ป  รวม 6 ป  (4+2 ป)    
                           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดลอม  นักศึกษาที่เรียน
โปรแกรมแบบกาวหนาเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  ดาน Technology and Environmental ใชเวลาศึกษาปริญญาตรี 4  ป  ปริญญาโท 1 ป รวม 5 ป (4+1 ป)  
สําหรับนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมแบบปกติ ใชเวลาศึกษาปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาโท 2 ป  รวม 6 ป  (4+2 ป)    
                                - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่เปดสอนโดยคณะอื่น นักศึกษาที่เรียนโปรแกรมแบบปกติเขาศึกษาตอ  
ในหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  ดาน Technology and Environmental       
ใชเวลาศึกษาปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาโท  2 ป  รวม 6 ป  (4+2 ป)    
 

          มติท่ีประชุม     ที่ประชุมไดเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  
(Honors  Program) ดังนี ้

            1. การจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors  Program) ใหดําเนินการตามแนวทางใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา  
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            2. นักศึกษาสามารถเขาศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Honors  Program) เมื่อจบปที่ 2  และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25  คํานวณจากผลการเรียนในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2   โดยตองรักษาสถานภาพ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  3.25 ตลอดหลักสูตร และผลการเรียนตองไมต่ํากวาระดับ C ในรายวิชาใดๆ   
หากผลการเรียนไมเปนไปตามเกณฑติดตอกันเกิน 2  ภาคการศึกษาใหเรียนในหลักสูตรปกติ 
                           3. จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาอาจจะเทาหรือไมเทากับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีแบบปกติ  โดยหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาใหเรียนรายวิชาขั้นสูง (course work) และรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษา 12  หนวยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ  6 หนวยกิต  สําหรับการนับหนวยกิตของรายวิชา
ดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับฯ  และระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กําหนด 

           4. โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองประกอบดวย 3 สวนหลัก คอื  
                1)   เนื้อหาสําคัญที่เปนแกนของวิชาชีพในระดับปริญญาตรี 

                              2)  รายวิชาขั้นสูง 
                              3)  รายวิชาในระดับบณัฑิตศึกษา 
 

4.2  ขอมูลผลการดําเนินการประเมินคุณภาพตามองคประกอบที่  2 
       เล่ือนไปพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

4.3  การปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปการศึกษา 2554  และ  2555 
       เล่ือนไปพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 






