
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 116(5/2564)  

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  และประชุมโดยใช้ระบบ 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 รองประธานกรรมการคนที่ 3 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 

อาจารย์เจษฎา  โมกขกุล   
10.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา นิตย์โชติ  (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 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
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17.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อ านวยกิจ  

18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ (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 
 อาจารย์ปพิชญา แซ่ลิ่ม (แทน)  
26.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก 
27.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

ดร.นิวดี  สาหีม (แทน) 
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 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ.2564  คณะเภสัชศาสตร์ 
1. ดร.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์      
                   
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ.2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณุณาณี สัมภวะผล      
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เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณุณาณี สัมภวะผล             
  
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 
 
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ    
 
เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  คณะวิทยาการจัดการ 
1. อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี     
 
เรื่อง ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ภิสชัเพ็ญ  
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผู้แทนฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
   และเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  รักษาการแทนรองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร ชาติพันธ์     รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. นางเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
5. นางสาวบุปผา ภูมาวงค์ 
6. นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 
7. นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ
8. นางอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์ 
9. นางจิราภรณ์ ระฆัง 
10. นางสาวนลินี จิโรภาส 
11. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวแนะน า               
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ซึ่งจะ
มาเป็นคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ (New Normal) 
  ประธานแจ้งและหารือร่วมกันในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์       
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่  2019 (COVID-19) โ ด ย มี ข้ อ ส รุ ป  คื อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และขอให้ทุกคณะ/ หลักสูตร 
ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการสอบรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัส   
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  1. ให้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ผสมผสานการเรียนออนไลน์ การเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนที่เน้น
การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยมอบอ านาจให้วิทยาเขต/ คณะ/ หลักสูตร พิจารณา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  แต่ยังคงไว้
ซึ่งแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และการสอน   
เชิงรุก (Active Learning) 
  2. การจัดการสอบทุกวิชา ให้ผู้สอนพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ จากการสอบในห้อง
สอบเพียงอย่างเดียว เป็นการวัดความรู้ที่หลากหลาย ผสมผสานทั้งการสอบในห้องสอบร่วมกับการวัดประเมินผล
รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เช่น การสอบออนไลน์ การน าข้อสอบไปท านอกห้องสอบ (take-home exam) การ
สะท้อนคิด (reflection) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสัดส่วนการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่แต่ละวิชาได้ระบุไว้ในหลักสูตร 
  3. ให้วิทยาเขต/ คณะ/ หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบและอุปกรณ์       
การเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่าย
สัญญาน 
  4. แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส       
โคโรนาสายพันธุ์ใหม ่2019 (COVID-19)  ขอให้วิทยาเขต/ คณะ/ หลักสูตร พิจารณาตามลักษณะของพ้ืนที่ควบคุม
ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
  

 1.2 แนวปฏิบัติการจัดสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2564 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยก าหนดเป็นนโยบายให้จัดการเรียนรู้แบบ active learning มากขึ้น 
ซึ่งจ าเป็นต้องเน้นการประเมินผลที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเป็นการวัดประเมินผลย่อย 
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(formative assessment) มากขึ้น มีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา จึง
เห็นควรให้ไม่มีการก าหนดช่วงเวลาการสอบกลางภาคไว้ในปฏิทินการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
เพ่ือให้รายวิชาและหลักสูตร ได้วางแผนการวัดประเมินผลได้ตลอดการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในกรณีที่ต้องการวัดความรู้เชิงทฤษฎี ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ : 
ปรับลดเวลาการสอบ  และการคิดสัดส่วนคะแนนลงจากเดิม เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต เดิมใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง 
ปรับลดเหลือไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง เพ่ือให้สอดคล้องกับสัดส่วนการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ซึ่งก าหนดให้สอนแบบบรรยายไม่เกินร้อยละ 50 แนวปฏิบัตินี้ก าหนดใช้กับการวัดผลแบบ
ข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่         
ในคราวประชุม ครั้งที่ 115(4/2564) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 (ก าหนดทักท้วง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 
วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
              -ไม่มี 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะเภสัชศาสตร์ 
   คณะเภสัชศาสตร์ เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2564 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา          
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้
หลักสูตรน ารายวิชาโมดูลที่อยู่ในหลักสูตร เปิดสอนแบบ non-degree ส าหรับผู้เรียน (Learners) ที่มีความสนใจ 
Reskill และUpskill ด้วย โดยให้ด าเนินการเปิดรับผู้เรียนในทันที หรือภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 และในการ
ด าเนินการขอให้แจ้งเปิดไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อไป  
 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560           
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการ โดยในการ
ด าเนินการให้หารือร่วมกับส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้   ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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  1. เพ่ิมชุดวิชา (Module) ให้มากขึ้น โดยชุดวิชาต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์/จุดเน้น/จุดเด่น      
ของหลักสูตร 
   2. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Module) ให้แสดงถึงการสร้างทักษะที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้ โดยต้องวัดและประเมินผลได ้เมื่อเรียนจบชุดวิชาแล้ว 
  3. ปรับลดจ านวนหน่วยกิตทฤษฎีและเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติของชุดวิชา (Module)  
  4. กรณีการระบุการจัดการเรียนการสอนแบบ Hi-Fi (Higher Education for Industry:Hi-Fi) 
ขอให้ทบทวนกระบวนการจัดท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ โดยต้องระบุรายละเอียดข้อตกลง
ร่วมกัน ในการออกแบบ/ วางแผน/ กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะที่ตอบโจทย์ เฉพาะ
ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถานประกอบการ  จากนั้นควรระบุหัวข้อที่ต้องการร่วมกันให้ชัดเจน เช่น 
ต้องการพัฒนาการวิจัยนวัตกรรม/ กระบวนการผลิต/ หรือออกแบบ/ ทดลอง/ทดสอบ โดยต้องมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกันระหว่างคณะและสถานประกอบการด้วย  
   5. หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.5 
ค าอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา หัวข้อรายวิชาบังคับก่อน ขอให้ตัดข้อความ “อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร” ออก  
 
 4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ โดยในการด าเนินการให้หารือ
ร่วมกับส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ขอให้น าชุดวิชา 850-500 ส่วนประกอบอาหารจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปวัสดุเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ออกจากหลักสูตร   
   2. พิจารณาจัดท าชุดวิชา (Module) โดยชุดวิชาต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์/จุดเน้น/จุดเด่น      
ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  3. หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.5 
ค าอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา หัวข้อรายวิชาบังคับก่อน ขอให้ตัดข้อความ “อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร” ออก  
 
 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูต ร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ
โภชนาการ  (หลักสู ตรนานาชาติ )  หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  2564  โดยปรับปรุ งมาจากหลักสูตร                          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ โดยในการด าเนินการให้หารือร่วมกับ  
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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  1. หมวด 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ข หน้า 15 ขอให้ตัดข้อความที่ระบุเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบชุดวิชา (Module) เช่น มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบชุดวิชา (Module)      
ที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ ออก 
  2. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยให้ใช้ค ากริยาที่เป็น Action Verb ที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้จริง  
  3. เนื่องจากแผนการศึกษาของหลักสูตร แผน ข เน้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ดังนั้นควรเขียน
แสดงถึงทักษะเกี่ยวกับผู้ประกอบการในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ด้วย 
  4. ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถ
ท าได้ เมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี และให้ใช้ค ากริยาที่เป็น Action Verb ที่วัดและประเมินผลได้จริง  
  5. ปรับลดจ านวนหน่วยกิตทฤษฎีและเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติของชุดวิชา (Module)  อนึ่ง 
หากหลักสูตรจะน าชุดวิชาเพ่ือเปิดสอนตามแนวทางของบัณฑิตพันธ์ใหม่หรือขอทุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ใน 1 ชุดวิชา 
จะต้องม ีจ านวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยทฤษฎี จ านวน 4 หน่วยกิต และปฏิบัติ จ านวน 5 หน่วยกิต   
   6. ตรวจสอบการเขียนระดับวุฒิการศึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์          
ให้ถูกต้องทุกที่ที่ปรากฏ 
 
 4.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ
โภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ โดยในการด าเนินการให้หารือร่วมกับส านัก
การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยให้ใช้ค ากริยาที่เป็น Action Verb ที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้จริง  
  2. ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถ
ท าได้ เมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี และให้ใช้ค ากริยาที่เป็น Action Verb ที่วัดและประเมินผลได้จริง 
  3. ปรับลดจ านวนหน่วยกิตทฤษฎีและเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติของชุดวิชา (Module)  อนึ่ง    
หากหลักสูตรจะน าชุดวิชาเพ่ือเปิดสอนตามแนวทางของบัณฑิตพันธ์ใหม่หรือขอทุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ใน 1 ชุดวิชา 
จะต้องม ีจ านวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยทฤษฎี จ านวน 4 หน่วยกิต และปฏิบัติ จ านวน 5 หน่วยกิต   
  
 4.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  คณะวิทยาการจัดการ 
      คณะวิทยาการจัดการ เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
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บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการ โดยในการด าเนินการ
ให้หารือร่วมกับส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
ดังนี้ 
  1. เนื่องจากหลักสูตรมีแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาสองสถาบัน 2+2 และ3+1 ซึ่งนักศึกษา
จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้เตรียมแผนรองรับหากไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ
แผนการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ตามวัตถุประสงค์  ขอให้ระบุ แผนไว้ใน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้วย   
  2. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ขอให้ระบุปี
พ.ศ. ของหลักสูตรนี้ที่เริ่มเปิดสอนครั้งแรก  
  3. หน้า 49 ทบทวนการเขียนจ านวนหน่วยกิต ข้อ 3.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาสอง
สถาบัน(3+1) ในข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 ให้ชัดเจน ว่าสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ครบตามแผนการศึกษาที่
ก าหนด และสามารถน าเข้าระบบ CHECO ได้ โดยในการด าเนินการให้หารือร่วมกับส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ 
  4. หน้า 92 ทบทวนการเขียน ข้อ 2.1.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยในการเขียนไม่ควรเพ่ิมบริบทของหลักสูตร เช่น ข้อ 2 ด้านความรู้ ในข้อ 2.1    
มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ ควรตัดข้อความ 
“ทางดา้นบริหารธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ” ออก  เนื่องจากหลักสูตรได้ก าหนดบริบทเกี่ยวกับความรู้ทางธุรกิจ
และความเป็นผู้ประกอบการ ในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO1) ไว้แล้ว  
 
 4.7 การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564  เป็นต้นไป  เพ่ือคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
   
 4.8 การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ.2559 คณะแพทยศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์ เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564  เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.9 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  คณะแพทยศาสตร์ 
   คณะแพทยศาสตร์ เสนอแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้เป็นไปตาม
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

4.10 การเพิ่มแผนการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  คณะแพทยศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ เสนอเพ่ิมแผนการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2563 โดยมีรายละเอียด 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และเกณฑ์การส าเร็จศึกษา 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 การปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ 

การจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต ซึ่งเป็น
รายวิชากลางของมหาวิทยาลัยและต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาของหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงขอ
ปรับปรุงแผนการศึกษาของรายวิชาข้างต้น จากเดิม “ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1” 
เปลี่ยนแปลงเป็น “ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2” ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 หลักสูตร non degree ที่ไม่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาของคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  เสนอขอเปิดหลักสูตร non degree ที่ไม่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา  

จ านวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 344-N51 หลักสูตร อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) จ านวน 
6((4)-4-10) หน่วยกิต เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.3 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) 

  ประธานจะน าวาระ 5.3 ไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เนื่ องจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นองค์ประชุมของคณะกรรมการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ 



ดังนี้
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