
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 115(4/2564)  

วันพุธที่ 21 เมษายน  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. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน ์
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
9. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการรับนกัศึกษา กรรมการ 

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

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์ สกุลรัตน์         
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  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 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
17.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อ านวยกิจ  
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18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    อาจารย์ทพ.วิศรุต อุปลานนท์ (แทน)   
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
21.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทย์     กรรมการ 
 ดร.น.สพ.ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ    
22.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
23.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก 
27.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ       
28.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

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

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
30.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565      
คณะการแพทย์แผนไทย 
1. ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ 
 
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ  อู๋ไพจิตร       
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง        
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์  
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เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ อู๋ไพจิตร     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง        
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์  
         
เรื่อง การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย 

 
เรื่อง การขอเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
 
เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อวิชาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561                  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. อาจารย์ ท.พ.วิศรุต  อุปลานนท์ 
 
เรื่อง การขอเปิดรายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
 
เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นกรณี
พิเศษ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 
 
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 
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เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นด าเนินการตามวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี 
 
วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่         
ในคราวประชุม ครั้งที่ 114(3/2564) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  (ก าหนดทักท้วง วันที่ 2 เมษายน 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 
วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
              -ไม่มี 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2565 คณะการแพทย์แผนไทย 
    คณะการแพทย์แผนไทยเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการ
นวดไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป            
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. ทบทวนการเขียน PLO2  โดยให้เลือกใช้ค าที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ ได้        
และวัดประเมินผลได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2. พิจารณาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางด้านอ่ืน หรืออาจเพ่ิม
กิจกรรม/ฝึกงาน ร่วมกับศาสตร์วิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น ทางการแพทย์  เภสัชกรรม  เป็นต้น 
สามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง เช่น ปรับค าว่า “อธิบาย” ในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา ชุดวิชา 330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม โดยใช้ค ากริยาอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ปฏิบัติ
และวัดประเมินผลได้ 
 
 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยขอให้ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาที่รับผิดชอบหลัก เช่น PLO2 เนื่องจากมีเพียง
รายวิชา 853-622 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งอาจจะไม่สามารถเกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ได้  ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
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 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยา
เขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.4 การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์  
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดรายวิชา 333-628 หัวข้อพิเศษทางชีวฟิสิกส์ 2 Special Topics 
in Biophysics II จ านวน  3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งจัดสอนในหัวข้อเรื่อง “นาโนไบโอเทคโนโลยีส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ (Nano-biotechnology for medical applications) ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  มีความเห็นว่ารายวิชาหัวข้อพิเศษ คือ รายวิชาที่เป็นความรู้ใหม่ที่มีความทันสมัย 
ซึ่งหัวข้อที่ประสงค์จะเปิดในครั้งนี้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาปกติอยู่แล้วในหลักสูตร จึงควรร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอน หรือจัดการเรียนการสอนที่ต่อยอดจากรายวิชาที่มีอยู่แล้ว    
 
 4.5 การขอเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 332-494 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 6(0-18-0) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษา  ที่ 2           
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.6 การขอเปลี่ยนชื่อวิชาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561        
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
      คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนชื่อวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตร        
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 ปีการศึกษา 2563     
เป็นต้นไป จ านวน 4 รายวิชา เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
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 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เสนอขอเปิดรายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร (Young Agri business Entrepreneur Workshops) เป็นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวนการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Young Agri business Entrepreneur 
Workshops” เป็น “Young Agri business Entrepreneur Practice” 
   2. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในแบบฟอร์ม 01 ข้อ 6. ค าอธิบายรายวิชา/ชุด
วิ ช า  (Course Description)  จาก เดิ ม  . . .  blockchain in for traceability; …  เ ป็ น  . . .  blockchain for 
traceability; …   
   3. ปรับการเขียนวิธีการสอน ในแบบฟอร์ม 01 ข้อ 9.3 วิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชา/ชุด
วิชา จาก Learn how to learn เป็นวิธีการสอนที่ใช้สอนในรายวิชานี้ เนื่องจาก Learn how to learn มิใช่
วิธีการสอน อนึ่ง หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Coaching ก็ขอให้ระบุไว้ในวิธีการสอนด้วย  
  
 4.8 การขออนุมัติแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นกรณีพิเศษ  
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการขออนุมัติแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นกรณีพิเศษ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้รับไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กรณีเป็นผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่พิจารณา 
เนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556 ข้อ 25 
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สามารถแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
  2. ให้ความเห็นชอบ กรณีขออนุมัติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยให้คณะระบุเหตุผลสนับสนุนคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้
ชัดเจน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ในด้านการออกแบบวงจรรวมและ
นวัตกรรมด้านวงจรรวม  
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 การจัดประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online): A Better Change  
in Higher Education for Future Economy 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร แจ้งขอเชิญชวนคณะ หน่วยงาน คณาจารย์ นักวิชาการด้าน
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference 
(Online) ภายใต้หัวข้อ A Better Change  in Higher Education for Future Economy  ระหว่างวันที่  6-7 
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พฤษภาคม 2564 โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียน   
เข้าร่วมงานภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และน าเสนอผลงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญภายนอกมาท าหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้  
  1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง A Better Change  in Higher Education for Future Economy 
   2. Professor John Unsworth จาก Northumbria  University บรรยายพิเศษ เรื่อง Where 
do we go from here: the future of higher Education in a post-pandemic world 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยาย เรื่อง Innovative Thinking of Education 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยาย เรื่อง Microcredential: Upskill/Reskill 
   5. คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
บรรยาย เรื่อง Opportunities and Perspectives for the Future in Higher Education 
   อนึ่ง ประธานขอความร่วมมือคณะกรรมการวิชาการฯ ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ภายในคณะ และ
ขอให้ส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
   ที่ประชุมรับทราบ 
  
 5.2 รายงานการด าเนินการขอเปิดรายวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์ 
   ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 114(3/2564) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้
พิจารณาการขอเปิดรายวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์ คือ รายวิชา 315-111 บูรณาการชีวโมเลกุลและชีววิทยา
ของเซลล์ (Integrated Biomolecules and Cell Biology) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น
ต้นไป เนื่องจากเหตุผลในการขอเปิดรายวิชาดังกล่าว ระบุว่าเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาเลือกเสรี จึงให้ทบทวนใหม่ และส านักการศึกษาได้รับมอบหมายให้เชิญ
คณะที่เกี่ยวข้อง คือ คณะวิทยาศาสตร์และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาหารือร่วมกัน เรื่องการขอเปิด
รายวิชาดังกล่าว ซึ่งส านักการศึกษาฯได้ด าเนินการแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 
   คณะแพทยศาสตร์ เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 2 รายวิชา 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  เ พื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา                 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   1. รายวิชา 375-101  รู้เท่าทันภาวะฉุกเฉิน (Emergency Awareness)  จ านวน 1((1)-0-2)  
หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
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   2. รายวิชา 375-102  ทักษะการฉุกเฉินเบื้องต้น (Basic Emergency Skills) จ านวน 2((2)-0-4)  
หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 
 

 6.2 การขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   คณะเสนอการขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
 1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
  2. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 
หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 
  2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 
 3. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ตามเอกสาร 3) 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมการขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังนี้ 
  1. ขอให้ตรวจสอบผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ของ ดร.นุจิรา 
ทักษิณานันต์ ทั้ง 4 ฉบับ โดยผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และต้องเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ด้วย 
  2. ขอให้ตรวจสอบผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ของ ดร.นุจิรา      
ทักษิณานันต์  ฉบับที่ 3  เนื่องจากชื่อวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่ไม่ถูกต้อง  
 
  6.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
   คณะเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  2. คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
   2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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