
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 114(3/2564)  

วันพุธที่ 10 มีนาคม  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. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
8. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตยา นิตย์โชติ  (แทน) 
9. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์ สกุลรัตน์         
10.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
11.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ     
12.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์  
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
14.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อ านวยกิจ  
15.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร   
16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร 
17.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
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18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทย์     กรรมการ 
 ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน (แทน)    
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา รักทอง      
21.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท ์   
22.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก 
24.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ       
25.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

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

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
27.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร 

 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภารนัย สุขุมังกูร 
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เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าแหง วัฒนเสน  
3. Asst. Prof. Dr. Helmut Josef Durrast    
          
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ดร.นิภาพร คนธภักดี    
2. ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 
 

เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ดร.นิภาพร คนธภักดี    
2. ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ดร.นุชนาถ คงช่วย        
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์      
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอุษา จิตพุทธิ   
 
เรื่อง หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล   
 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
คณะเภสัชศาสตร ์   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิา ด้วงเงิน        
 
เรื่อง ขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ  
 
เรื่อง การเปิดรายวิชา 831-890 หัวข้อพิเศษของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. ดร อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ 
 
เรื่อง การขอเปิดรายวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา รุณแสง 
2. ดร.อารตีย์ อรุณเกษร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผู้แทนฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
   และเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อ านวยกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  - บทบาทหน้าที่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องมองภาพรวมของวิทยาเขต
หาดใหญ่ ในเรื่องการจัดการศึกษาและการจัดท าหลักสูตร ซึ่งต้องร่วมกันให้ความเห็นเชิงนโยบายวิชาการ 
  - คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ควรมีความรู้เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง  
Outcome-Based Education (OBE) โดยขอให้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือให้หลักสูตรที่น าเสนอใน
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เป็นหลักสูตรที่ดี              
ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย หรือผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น ๆ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่         
ในคราวประชุม ครั้งที่ 113(2/2564) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ก าหนดทักท้วง วันที่ 3 มีนาคม 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
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วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
               ไม่มี 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ขอให้แสดงให้เห็นจุดเน้น/จุดเด่น ของ
หลักสูตรอย่างชัดเจน เช่น การประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา เพ่ือแก้ปัญหาทางชีววิทยาของพืชหรือสัตว์บริเวณ
คาบสมุทรมลายูได้ โดยให้ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้ชัดเจน และแยกให้ชัดเจนระหว่างปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
   2. หน้า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก 1 ข้อ2) และแผน ก 2 ข้อ 3)   เนื่องจาก            
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จึงขอให้
ทบทวนโดยระบุตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด 
   3. หน้า  12 คุณสมบัติของผู้ เข้ าศึกษา แบบ 2.2 ข้อ 2) การก าหนดผลงานตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เนื่องจากเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดมีคุณสมบัติค่อนข้างสูง 
จึงขอให้พิจารณาว่าจะก าหนดใหม่ โดยน าข้อ 2) ไปรวมกับข้อ 1) และเขียนในลักษณะมีผลงานตีพิมพ์
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพดี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือยังคงไว้เช่นเดิม     
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4. หน้า 12 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้เขียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
   5. หน้า 66 ทบทวนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ข้อ 3)     
ผลงานการตีพิมพ์ โดยควรมีอย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานระดับนานาชาติ   
   6. ตรวจสอบ/แก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยา
และพฤติกรรม ให้ถูกต้องตรงกันทุกท่ีที่ปรากฏ  
   7. หน้า 130 ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา ให้แสดงถึงทักษะที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจบชุดวิชาแล้ว โดยให้ใช้ค าที่ เป็นค ากริยา (Action Verb) คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่า
สามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง เช่น ปรับค าว่า “อธิบาย” ในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา ชุดวิชา 330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม โดยใช้ค ากริยาอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ปฏิบัติ
และวัดประเมินผลได้ 
 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์  
   คณะวิทยาศาสตร์  เสนอหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา จุ ลชี ววิทยา              
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา          
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวนการเขียนจุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร โดยให้เลือกเน้นจุดเด่นที่เข้มแข็งต่อการ
ผลิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่ตอบโจทย์และตอบสนองการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้ชัดเจนประมาณ 
1-2 ด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์   
  2. หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ขอให้เพ่ิมเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงบริบท
การใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจุลินทรีย์ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
อาหาร สิ่งแวดล้อม หรือการแพทย์ ภายใต้บริบทที่เป็นประโยชน์ต่อภาคใต้  
   3. หน้า 3 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ขอให้ระบุปี
พ.ศ.ของหลักสูตรนี้ที่ เริ่มเปิดสอนครั้งแรก ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามที่ก าหนดใน 
Template ดังนี้  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......(ระบุ).....ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .....(ระบุ)..... 
          (เดือน.....(ระบุ).....พ.ศ...... (ระบุ).....) ปีการศึกษา .....(ระบุ)..... 
         ปรับปรุงมาจากหลักสูตร…(ระบุ)…… สาขาวิชา…(ระบุ)…. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ….(ระบุ).… 
           เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ...... (ระบุ)......  (ระบุปีพ.ศ.ของหลักสูตรนี้ที่เริ่มเปิดสอนครั้งแรก) 
   4. หน้า 12 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก 1 ข้อ2) และแผน ก 2 ข้อ 3)   เนื่องจาก
บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จึงขอให้ระบุ
ตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด 
   5. หน้า 13 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ขอให้ตัด ข้อ 2) ออก  
   6. ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) และการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยขอให้ก าหนดความรับผิดชอบ
หลัก และความรับผิดชอบรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชา
ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา เช่น รายวิชา 326-501 
ก าหนดความรับผิดชอบหลักเฉพาะ PLO1 ด้านคุณธรรม และPLO5 ด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งยังไม่ครบ 3 ด้าน 
ตามข้อก าหนดดังกล่าว คือ ขาดด้านความรู้  
   7. หน้า 118 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของ ดร.วิลานี  จุ้งลก เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการ
เพียง 2 ผลงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.1 และ 10.4.1        
ซึ่งก าหนดว่า “จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา... อย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย” 
   8. หน้า 152-155 ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา ให้แสดงถึงทักษะที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจบชุดวิชาแล้ว โดยให้ใช้ค าท่ีเป็นค ากริยา (Action Verb) คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็น
ว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง  
   9. ขอให้ตัดชุดวิชา 326-511 หลักจุลชีววิทยา ออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาเป็นเนื้อหาที่แสดง
ถึงความรู้พ้ืนฐาน หากประสงค์จะปรับพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา อาจเป็นการปรับความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต  
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  10. พิจารณาการจัดท ารายวิชาเป็นชุดวิชาโมดูลประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ภายนอกได ้Reskill และUpskill ได ้ 
 
 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยให้หารือร่วมกับ         
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ขอให้ระบุ   
ปีพ.ศ.ของหลักสูตรนี้ที่เริ่มเปิดสอนครั้งแรก ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามที่ Template 
ก าหนด ดังนี้  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......(ระบุ).....  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .....(ระบุ)..... 
          (เดือน.....(ระบุ).....พ.ศ...... (ระบุ).....) ปีการศึกษา .....(ระบุ)..... 
         ปรับปรุงมาจากหลักสูตร…(ระบุ)…… สาขาวิชา…(ระบุ)…. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ….(ระบุ).… 
           เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ...... (ระบุ)......  (ระบุปีพ.ศ.ของหลักสูตรนี้ที่เริ่มเปิดสอนครั้งแรก) 
   2. หน้า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก 1 ข้อ 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ    
จึงขอให้เพ่ิมผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ/คะแนนภาษาอังกฤษด้วย 
   3. หน้า 42 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ที่จะท าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย จึงขอให้พิจารณาเพ่ิมจ านวน
อาจารย์ประจ าดังกล่าวที่ท าหน้าที่ให้เพียงพอด้วย 
  4. หน้า 52-53 ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้มีความชัดเจน     
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือจุดเด่นที่หลักสูตรต้องการ และให้มีความต่างระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและ    
ปริญญาเอก  
  5. ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และการกระจายความรับผิดชอบฯ             
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซ่ึงก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ต้องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 
50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 
   6. หน้า 137 ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา ให้แสดงถึงทักษะที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจบชุดวิชาแล้ว โดยให้ใช้ค าที่ เป็นค ากริยา (Action Verb) คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่า
สามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง เช่น ปรับค าว่า “อธิบาย” ชุดวิชา 312-591 ธรณีพิบัติภัยและ  
รอยเลื่อนมีพลัง โดยใช้ค ากริยาอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ปฏิบัติและวัดประเมินผลได้ 
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   7. พิจารณาการจัดท ารายวิชาเป็นชุดวิชาโมดูลประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ภายนอกได้ Reskill และUpskill  
 
 4.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรี ร วิทยา หลักสูตรปรับปรุ ง  พ.ศ .  2564                   
คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้  
   1. หน้า 33 หมวดที่ 5 ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาฯ ให้แก้ไขการระบุแผนการศึกษา จาก 
“แบบ 1.1” เป็น “แบบ 1.1 และ แบบ 1.2” เนื่องจากหลักสูตรเปิดสอนทั้ง 2 แผนการศึกษาดังกล่าว  
   2. แก้ไขรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 339-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบ
ประสาทเพ่ือการดูแลสุขภาพ  จาก “5((4)-1-10)” เป็น “5((4)-2-9)”และแก้ไขทุกท่ีที่ปรากฏ 
  3. พิจารณาการน ารายวิชามาบูรณาการเป็นชุดวิชาโมดูล ประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน/คนภายนอกที่มีความสนใจ Reskill และUpskill โดยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit bank) ได้ เช่น รายวิชา 339-531  สรีรวิทยาการออกก าลังกายและโภชนาการ, 339-542 เซลล์และ     
เวชศาสตร์ชะลอวัย โดยในการด าเนินการให้ปรึกษาหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี  
   4. ขอให้ตรวจสอบประเด็นการพิมพ์ข้อมูลเนื้อหาตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง เช่น การสะกดค า  
 
 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                
คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้า 9 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก 1 ข้อ 3. ขอให้ระบุให้คล้ายคลึงกับ ข้อ 2. …
โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตัดข้อ 4. ออก โดยอาจน าข้อความในข้อ 4. ระบุใน
วิธีการสอบคัดเลือกแต่ละปีแทน 
   2. แก้ไขรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 338-501 ชุดวิชาการทดสอบทางระบบ
ประสาทเพ่ือการดูแลสุขภาพ  จาก “5((4)-1-10)” เป็น “5((4)-2-9)”และแก้ไขทุกท่ีที่ปรากฏ 
  3. พิจารณาการน ารายวิชามาบูรณาการเป็นชุดวิชาโมดูล ประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน/คนภายนอกที่มีความสนใจ Reskill และUpskill โดยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit bank) ได้ เช่น รายวิชา 338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและโภชนาการ , 338-542 เซลล์และ
เวชศาสตร์ชะลอวัย โดยในการด าเนินการให้ปรึกษาหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี  
  4. ขอให้ตรวจสอบประเด็นการพิมพ์ข้อมูลเนื้อหาตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง เช่น การสะกดค า  
 
 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์ 
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      คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้า 14 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ก 1 ให้แก้ไขข้อความ เดิม “- ผ่านการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางสถิติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เป็น “มีความสามารถพ้ืนฐานที่เพียงพอ และ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 
  2. หน้า 46 ขอให้แก้ไขความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ระดับปริญญาโท 
แผน ก 1 ปีที่ 1 ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และควรมีความแตกต่างระหว่างแผน ก 1 และ
แผน ก 2 โดยให้ใช้ถ้อยค าที่สามารถวัดและประเมินผลได้ เช่น ค าว่า “อธิบาย” เป็นค าที่วัดและประเมินผลได้ยาก 
  3.  ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ(PLOs) สู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) โดยให้ก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วน        
แต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
และด้านทักษะทางปัญญา 
  4. พิจารณาเปิดชุดวิชาโมดูล ประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน/คนภายนอกที่มี
ความสนใจ Reskill และUpskill โดยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) โดยใน
การด าเนินการสามารถแจ้งไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเปิดชุดวิชาดังกล่าว 
   5. ขอให้แก้ไขรูปแบบการเขียนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหน้า 3 และหน้า 31 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเลือกเขียนระหว่างระบุแบบย่อ หรือ
ระบุเต็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   6. ขอให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระหว่างหน้า 12 กับหน้า 59 และแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องตรงกัน 
   7. หน้า 112 แก้ไขชื่อรายวิชา 346-562 เป็น “ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขั้นสูงเพ่ือการ
วิจัย”  
 
 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
อาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยขอให้ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาให้ชัดเจน 
สะท้อนทักษะกระบวนการที่เด่นสอดคล้องกับชื่อรายวิชา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 4.8 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะเภสัชศาสตร์ 
   คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
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เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา          
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้า 29 ขอให้ตรวจสอบชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาของศาสตราจารย์ ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 
ให้ถูกต้อง 
  2. หน้า 41และหน้า42 PLO4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ ขอให้ระบุความ
สอดคล้องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ให้ครบถ้วนทั้งในด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา 
  3. หน้า 48 ขอให้ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ระดับปริญญาโท ของรายวิชาที่รับผิดชอบ PLO5 และPLO7 เนื่องจากมีเพียง
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจจะไม่สามารถเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 
 

 4.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่       
พ.ศ.2564 คณะเภสัชศาสตร์  
  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา      
เภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 และจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
 4.10 ขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564  เป็นต้นไป  เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.11 การเปิดรายวิชา 831-890 หัวข้อพิเศษของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอเปิดรายวิชา  831-890 หัวข้อพิเศษทางพลังงานและ    
สิ่งแวดล้อม : วิศวกรรมสีเขียวและการจัดการนวัตกรรม (Special Topics in Energy and Environmental : 
Green Engineering and Innovation Management) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือก หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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   1. ทบทวนการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ 2  ให้มีความสอดคล้องกับตารางในข้อ 9.3 และ
การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรใช้ค ากริยา (Action verb) ที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง โดยใช้ค าที่เข้าใจง่าย 
ชัดเจน และมีความหมายเฉพาะเจาะจง และในหนึ่งข้อไม่ควรใช้ค ากริยา (Action verb) หลายค า  
  2. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เดิม “Special Topics in Energy and Environmental” เป็น 
“Special Topics in Energy and Environment” 
  3. แบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผล หน้า 9 ข้อ 2. ขอใหปรับ
การระบุกิจกรรมที่จัด WIL ใหม่ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  4. หน้า 9 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรเพ่ิมวิธีการวัดและประเมินผล ในหัวข้อ “แบบมีส่วน
ร่วมกับสังคม/ชุมชน (social engagement) ด้วย 
  5. พิจารณาการจัดท ารายวิชาเป็นชุดวิชาโมดูลประเภท Non degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ภายนอกได ้Reskill และUpskill ได ้ 
 
 4.12 การขอเปิดรายวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดรายวิชา 315-111 บูรณาการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ 
(Integrated Biomolecules and Cell Biology) จ านวน 2((2)-0-4)  หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564  เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ แต่เนื่องจากเหตุผลในการขอเปิดรายวิชา 315-111 บูรณาการชีวโมเลกุล
และชีววิทยาของเซลล์ ดังกล่าว ระบุว่าเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับการเปิดรายวิชาเลือกเสรี จึงให้ทบทวนใหม่ โดยให้ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เชิญคณะที่เกี่ยวข้อง 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาหารือร่วมกัน แล้วให้ส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อ
ใช้ขอส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ประธานจะน าวาระ 5.1 ไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 เนื่ องจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นอ งค์ประชุมของคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย 
 

 5.2 การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของรายวิชา 388-100 สุขภาวะ
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  จากเดิม เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เป็น เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2 แทน และใช้ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอเปิดรายวิชา 650-192 ทักษะชีวิตและความสุข (Life Skills and 
Happiness) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

 6.2 การปรับเปลี่ยนรายละเอียดรายวิชา 001-104 ผู้น าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน ในหมวด  
วิชาศึกษาทั่วไป ของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหม่ของรายวิชา 
001-104  ผู้น าจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา         
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 

 6.3 การขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะเสนอการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ดังนี้  
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2559 
  2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง    พ.ศ. 2560 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
            4. คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
  4.1 ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
   4.2 ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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    4.3 ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  5. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
   5.1 ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
  5.2 ขอปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
     5.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     5.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   6. คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับลด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร  
   6.1 ขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร                           
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   6.2 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน           
2 หลักสูตร ดังนี้ 
   6.2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2559 
   6.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2561 
   6.3 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
   6.3.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   6.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 
  6.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
  คณะศิลปศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังนี้  
  

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่  
ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย*  
- ปร.ด. (ไทศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 
- ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
- ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน,ี 2537 

คงเดิม*  
 

ดร.บุษกร  โกมลตรี*  คงเดิม* 
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