
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 113(2/2564)  

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  

และประชุมโดยระบบ Zoom 
------------------------------------------------ 

 
    ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ รองประธานกรรมการคนที่ 1 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ)                                         
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต (แทน) 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา                                         กรรมการ 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล 
10.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตยา นิตย์โชต ิ (แทน) 
11.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์         
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์  เลิศเลอวงศ์     
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
14.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ     
15.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์  
16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม   
17.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง  



-2-                                                                                         
 

18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร   
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย    ใจสมุทร 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ  ตณัศิลา           
21.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี  บิลหมัด 
22.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา  รักทอง      
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนันท์  คุปตานนท ์   
24.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 
25.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  สินุธก 
26.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ       
27.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร  (รักษาการ) 
28.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย (รักษาการ) 
29.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์                  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิทุธิ์  สิทธิฉายา               
                   
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต     
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินี  สินุธก         
3. ดร.ประกฤษฏ์  นพประดิษฐ์                    
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เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์  บูรณชัย       
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุญฤทธิ์  ฉัตรทอง    
          
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์     
2. นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์           
 

เรื่อง หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิลักษณ์ บางโชคดี 
3. ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
4. นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์       
 
เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม 
2. ดร. สุริยา จิรสถิตสิน  
 

เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สถาบันนโยบายสาธารณะ 
1. ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร      
 
เรื่อง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะนิติศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 
2. อาจารย์อัจฉรา จันทน์เสนะ 
3. นางสาวจิราพร ยะถาวร 
 
เรื่อง การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของศูนย์กิจการนานาชาตแิละสื่อสารองค์กร 
1. อาจารย์สุพิชชา  เอกอุรุ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ 
2. นายไฟซอล  บินอาสัน 
 
เรื่อง การขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิา  ด้วงเงิน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย 
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ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ  ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรม 
   และเทคโนโลยียาง (หลักสตูรนานาชาติ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร ชาติพันธ์      รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. นางเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
4. นางสาวบุปผา ภูมาวงค์ 
5. นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 
6. นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ
7. นางอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์ 
8. นางจิราภรณ์ ระฆัง 
9. นางสาวนลินี จิโรภาส 
10. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวแนะน า ต้อนรับ
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ท่านใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนันท์  คุปตานนท์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะนิติศาสตร์ จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งต่อไป       
ในเดือนมีนาคม 2564 จะน าเรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามกรอบสมรรถนะ แจ้งในวาระนโยบายวิชาการ ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม คือ PSU Smart Student   โดยเป็น
การบูรณาการระหว่างวิชาการและกิจการนักศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
และเป็นมืออาชีพ โดยวางกรอบสมรรถนะ (Competency) ไว้ 5 หมวดใหญ่  ประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  1. Critical thinking & Complex problem solving   
   2. Innovative thinking and Entrepreneurial mindset   
  3. Technology Literacy & Communication skills  
  4. Emotional intelligence & Professional behavior
  5. Social Engagement   
 

  ทั้งนี้ การสร้าง PSU Smart Student เป็นการสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะแบบองค์รวม 5Hs 
คื อ  Head  Heart  Hand  Health  แ ล ะ Habit  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ใ น ก า ร ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ I-WiSe (Integrity Wisdom และSocial engagement) และท าให้นักศึกษามี
สมรรถนะหลัก ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่         
ในคราวประชุม ครั้งที่ 112(1/2564) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 (ก าหนดทักท้วง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 

วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
           ไม่มี 
 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา พ.ศ. 2564   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้า 27 ทบทวนการเขียน ข้อ 6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา   
โดยให้ใช้ค าที่เป็นค ากริยา(Action Verb) คือจะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผล
ได้จริง  
   2. หน้า 27 และ28 หมวดที่ 5 ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้อ2) ขอให้ตัด
ข้อความ “พ.ศ. 2560” ออก ทั้งแผน ก1 และแผน ก2 
   3. หน้า 74 ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา 536-541 ธุรกิจสารฆ่าแมลงทางการเกษตร
และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับชื่อชุดวิชาและให้ใช้ค าที่เป็นค ากริยา(Action Verb) คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็น
ว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง หรือทบทวนชื่อชุดวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา                
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ขอให้ทบทวนการเขียน PLO1 “ชี้น าสังคม”อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ใช้ค าท่ีเป็นค ากริยา(Action Verb) คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผล
ได้จริง  
   2. หน้า 58 ขอให้ทบทวน/ปรับข้อความเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แบบ1.1 และ
1.2 ในข้อ 3) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรต้องการให้ชัดเจน  
   3. หน้า 59 ขอให้ทบทวน/ปรับข้อความแบบ 2.1 ในข้อ 3) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่หลักสูตร
ต้องการให้ชัดเจน  
    4. ภาคผนวก ค-3 หน้า 129 – 132 ขอให้พิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิดในแต่ละรายวิชาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอให้ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาที่รับผิดชอบ PLO5 เนื่องจากมีเพียงรายวิชา 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย ซึ่ งอาจจะไม่สามารถเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้  ก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

 4.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ .  2564 
คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้  
  1. ทบทวนชื่อชุดวิชาสัมมนาและปฏิบัติการวิจัยด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้
มีความชัดเจนและน่าสนใจ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา มิใช่การน ารายวิชามารวมกัน แต่เป็นการ   
บูรณาการความรู้ที่หลักสูตรประสงค์จะให้เกิดผลลัพธ์แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง กล่าวคือ 
ผู้เรียนจะได้ความรู้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยต้องเขียน
แสดงให้เห็นว่า จากการเรียนชุดวิชานี้มีผลลัพธ์การเรียนรู้อะไรบ้าง และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร   
  2. หน้า 96 ทบทวนการก าหนด Knowledge(K) Attitude(A) และSkill (S) ที่ก าหนดไว้ซ้ าซ้อน
กันในรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชา 450-134 วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1 และ450-135 
วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2 เนื่องจากแต่ละรายวิชาควรมี K  A และS ที่ต่างกันและมีความ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ด้วย  
  3. ทบทวน PLO4 สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการโดยบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับพ้ืนที่/ชุมชน ว่าจะใช้ค าว่า “และ”หรือค าว่า “หรือ” โดยให้ค านึงถึง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  
   4. ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา 450-130 ทฤษฎีองค์การขั้นสูง และ450-131 ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การขั้นสูง ให้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยให้สอดคล้องกับการ
ก าหนดความรับผิดชอบหลัก ในPLO3 PLO4 และPLO5 ของตารางCurriculum Mapping  
 

 4.5 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุง
มาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวน Sub PLO1.1 และ1.2 ของ PLO1 โดยอาจตัดออก หรือน าไปก าหนดเป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในข้อ 6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา แทน 
  2. PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขอให้แก้ไขจากทักษะ
เฉพาะ (Specific Skill) เป็นทักษะทั่วไป (Generic Skill) แทน 
  3. หน้า 41 ให้ปรับการเขียน แผน ข โดยคัดลอกข้อความ จากแผน ก 2 มาใส่แทน 
  4. หน้า 89 ภาคผนวกค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ขอให้หลักสูตรทบทวนกลยุทธ์การ
สอนแบบเน้นทักษะกระบวนการคิด ให้มีความหลากหลายและตรงกับการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา. 
 

 4.6 หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยให้หารือร่วมกับ          
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร 
ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. พิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสถานประกอบการ/องค์กรที่มีความ
ร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ขอให้แสดงให้เพ่ิมจุดเด่นของหลักสูตร
อย่างชัดเจน เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านพ้ืนที่การเกษตร หรือด้านสุขภาพการจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ 
  3. ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ(PLOs) ทั้ง 4 ข้อ ให้มีความชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดเด่นที่หลักสูตรต้องการ  
  4. ทบทวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ
(PLOs) 
  5. ทบทวน PLO2 บูรณาการองค์ความรู้... และSub PLO2.1-2.3  โดยอาจปรับเพ่ิมข้อความที่
เป็นจุดเด่นของหลักสูตร  และตัด Sub PLO2.4 ออก เนื่องจากมีความหมายที่ซ้ าซ้อนกับ PLO2   
  6. ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถท าได้ เมื่อ      
เรียนจบ แต่ละชั้นปี/แผนการศึกษา 
  7. ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ(PLOs) สู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) โดยให้ก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วน        แต่
ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
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และด้านทักษะทางปัญญา เช่น รายวิชา228-522 ระเบียบวิธีวิจัย ยังแสดงความสัมพันธ์กับมาตรฐานคุณวุฒิ ยังไม่
ครบ 3 ด้าน ตามข้อก าหนดดังกล่าว  คือ มีเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  8. ทบทวนรายวิชา 228-522 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นรายวิชาบังคับของแผน ข เนื่องจากนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาควรเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   
  9. หน้า 47 ทบทวนเกณฑ์ก าหนดการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แผน ข ข้อ 2) เพ่ือให้
สอดคล้องตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เนื่องจากที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีความยากกว่า 
    10. หน้า 74 ขอให้เพ่ิมหัวข้อ “ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี” ของรอง
ศาสตราจารย์วนิดา รัตนมณี ก่อนผลงานทางวิชาการล าดับที่ 1. 

  11. หน้า 78 ขอให้ระบุปีที่เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา  
   12. ขอให้ตรวจสอบประเด็นการพิมพ์เนื้อหาตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 
 

 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สถาบันนโยบายสาธารณะ 
   สถาบันนโยบายสาธารณะ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้เพ่ิมแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
ในหมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลั กสู ตร  หั วข้ อการบริ หารจั ดการหลั กสู ตรด้ วย   ก่อน เสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

 4.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะนิติศาสตร์ 
   คณะนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุง      
มาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดยให้ใช้ค าท่ีเป็นค ากริยา (Action 
Verb)  คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง เช่น PLO1 และ PLO3  
   2. หน้า 110 ข้อ 5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) สู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ซึ่งหลักสูตรระบุความรับผิดชอบหลัก โดยรายวิชาส่วนมากเน้นเฉพาะ 
PLO1  จึงขอให้พิจารณาเพิ่มความรับผิดชอบหลักไปยัง PLOs อ่ืน ๆ ด้วย  
   3. หน้า 118 ขอให้ตัดข้อ 3.2 การได้รับอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ และข้อ 3.3 สาขาวิชาโททาง
นิติศาสตร์ ออก 
  4. หน้า 141 ขอให้ทบทวนการก าหนด Knowledge(K) Attitude(A) และSkill(S) ที่ก าหนดไว้
ซ้ าซ้อนกันในรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชา 870-353 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและ
การกงสุล และ870-354 กฎหมายทะเล เนื่องจากแต่ละรายวิชาควรมี K A และS ที่ต่างกันและมีความสอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ด้วย  
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   อนึ่ง หากคณะประสงค์จะให้อนุปริญญา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ สามารถท า
ได้ โดยแยกเป็นสองเล่ม หรือจัดท าเป็นเล่มเดียวกัน แต่ปรับข้อความในเล่มหลักสูตรให้สอดคล้องกับการได้รับ
อนุปริญญาด้วย 
 

 4.9 การเปิดรายวิชาเลือกเสรีของศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร 
  ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร เสนอเปิดรายวิชา 071-002 การตระหนักรู้และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Intercultural Awareness and Cultural Diversity) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต    
ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือก ส าหรับภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
   ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบเกี่ยวกับประกาศ  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การสอบคัดเลือก ส าหรับภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดในประกาศหัวข้อต่าง ๆ    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
   - ข้อ 1 ด้านการเรียนการสอน  
   - ข้อ 2 ด้านการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ของแต่ละหลักสูตร  
     - ข้อ 3 การวัดและการประเมินผลผู้เรียน ให้ใช้แบบผสมผสาน  
   - ข้อ 4 การด าเนินการตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ทุกรายวิชาต้องระบุให้ชัดเจน... 
   - ข้อ 5 ให้หลักสูตรก าหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามข้อ1 ถึงข้อ 3... 
   - ข้อ 6 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งจากระบบการคัดเลือก 
   - ข้อ 7 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดัดส่วนการ
ท างานที่บ้าน (WFH) ได้ตามความเหมาะสม ... 
  - ข้อ 8 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกประกาศ โดยใช้มาตรการกลางเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของ ศบค. และ
ประกาศของกระทรวงฯ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.2 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับคะแนน และการขอขยายเวลาส่งระดับคะแนนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2563 
  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและขอความ
ร่วมมือคณะ/ส่วนงานในการหาแนวทางก ากับดูแลและการวางแผนในการส่งระดับคะแนนตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เนื่องจากมีบางคณะ/ส่วนงานส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับคะแนน และขอขยาย
เวลาการส่งระดับคะแนนของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  ดังนี้ 
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  1. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับคะแนน 31 รายวิชา  ซึ่งมีผลกระทบกับนักศึกษาจ านวน 393 ราย 
โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรวมคะแนนผิด  
  2. การขอขยายเวลาการส่งระดับคะแนนตั้งแต่ 1 – 4 ครั้ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากจ านวน
ผู้เรียนมีมาก 
  ทั้งนี้  ผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษา เช่น อาจารย์ผู้สอนมีการขอแก้ไขระดับคะแนนในกรณีที่
ให้ระดับคะแนนลดลง อาจท าให้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงและสถานภาพของนักศึกษาเปลี่ยน ส าหรับ
นักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายกรณีอาจารย์ผู ้สอนแก้ไขระดับคะแนนภายหลังจากที ่นักศึกษาได้ร ับเ อกสารใบ
ประมวลผลการศึกษาไปแล้ว หากนักศึกษามาขอเอกสารใหม่จะพบว่าระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเอกสารฉบับเดิม ส่วนกรณีอาจารย์ผู้สอนขอขยายเวลาการส่งระดับคะแนนล่าช้า มีผลท า
ให้นักศึกษาทราบผลการเรียนช้าท าให้วางแผนการเรียนไม่ทันและอาจมีผลให้ตกออกย้อนหลัง ท าให้สมัครเรียน
ใหม่ไม่ทัน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา มีผลต่อการสมัคร งานหรือการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08) เพื่อน าเข้าสู่ระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) กรณี ขอเพิ่ม/ ปรับลด/ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สืบเนื่องจาก  

 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดท า
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum online : CHECO)  เพ่ือให้น าส่ง
ข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบดังกล่าวแทนการพิจารณา
เป็นเล่มหลักสูตร  
  2. สป.อว.ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่าหากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร เฉพาะการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรที่
บันทึกผ่านระบบ CHECO และผ่านการพิจารณาความสอดคล้องแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ CHECO ได้ จึงขอให้ถือเป็นแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) กรณีขอเพ่ิม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเข้าสู่
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 ขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเองของรายวิชา 333-101 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์พื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ 
ขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง ของรายวิชา 333-101 ปฏิบัติการ-ฟิสิกส์พื้นฐาน ซ่ึง
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 
เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียนมากข้ึน ตลอดจนสามารถส่งรายงาน การท าปฏิบัติการได้ทัน
ในคาบเรียน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้กระทบจ านวนหน่วยกิตรวม หรือสาระส าคัญของรายวิชา ดังนี้ 
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เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน  1(0-2-1) 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน  1(0-3-0) 

 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.5 การปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เสนอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  ส าหรับนักศึกษารหัส 62 และ63  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.6 การเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์  
  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป(รหัส 61) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม ่ กลุ่มสาระ 
1. รายวิชา 332-100  
กุญแจไขธรรมชาต ิ
(Key to Nature)  
จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

1. รายวิชา 315-203  
กุญแจไขธรรมชาติ  
(Key to Nature)   
จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต       
             

วิชาเลือก 

2. รายวิชา 322-100 ค านวณศิลป์  
(The Art of Computing) จ านวน 
2((2)-0-4) หน่วยกิต    

2. รายวิชา 315-100  
ค านวณศลิป ์  
(The Art of Computing)  จ านวน 
2((2)-0-4)  หน่วยกิต       
 

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและ
ตัวเลข 
(สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข)   

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง 
เภสัชศาสตร์สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
  คณะเภสัชศาสตร์เสนอขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จากจ านวน 5 คน เป็น 4 คน 
เนื่องจากไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ครบตามจ านวนที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด และจะรับนักศึกษาจ านวน 10 คนต่อปีการศึกษา 
ซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558  เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  ให้ชะลอการเปิดหลักสูตรออกไปก่อน จนกว่าจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  หรือสรรหาอาจารย์ในคณะที่มีคุณสมบัติ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือเปิดเป็นชุดวิชาโมดูล ประเภท Non Degree   
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 6.2 การเพิ่มรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พลศึกษา) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 61 คณะศิลปศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พลศึกษา) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 61 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 

 6.3 การขอยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน จ านวน 26 รายวิชา คณะศิลปศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน จ านวน 26 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาภาษา และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยมีผลบังคับใช้กับ
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 

 6.4 การเพิ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในกลุ่มวิชาเลือก ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษา          
กัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) 
    สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) ขอเพ่ิมรายวิชา 125-102 มหัศจรรย์          
ภูมิปัญญา (Miracle of Wisdom) จ านวน 2(2-0-4) หน่วยกิต ซึ่งเปิดสอนที่วิทยาเขตปัตตานี บรรจุไว้ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก เพ่ือเปิดสอนให้กับนักศึกษาส าหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา
เป็น 061-002 มหัศจรรย์ภูมิปัญญา (Miracle of Wisdom) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา นั้น 
  มติที่ประชุม  ขอให้ทบทวนการเพ่ิมรายวิชา 125-102 มหัศจรรย์ภูมิปัญญา (Miracle of 
Wisdom) โดยเปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 061-002 มหัศจรรย์ภูมิปัญญา (Miracle of Wisdom) เนื่องจากโดย
หลักการการลงทะเบียนเรียนรายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตได้ และการจัดการเรียนการ
สอนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได ้ 
 

  6.5 การขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  คณะเสนอการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา         
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้  
              1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
              1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 2. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
   2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
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   2.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
   2.2 ขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่  
   2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
   2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
 3. คณะแพทยศาสตร์ เสนอปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
  3.1 ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวช-
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   4. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
  มติที่ประชุม เห็นชอบการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาสูงสุดของ รศ.ดร.พญ.
รัศมี สังข์ทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ให้ถูกต้อง และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป   
 

 6.6 การขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 
  คณะเสนอการขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
เป็นต้นไป   
 2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564          
  2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 3. คณะเทคนิคการแพทย์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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