
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 120(9/2564)  

วันพุธที่ 11 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 ส านักการอธิการบดี 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. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 
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 
    ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  (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 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

นายมานะ รักษ์วงศ์ (แทน) 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
21.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์     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 านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 
29.รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  (รักษาการ)   
30.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
31.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
2. ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
เรื่อง การขอเปิดรายวิชา 831-890 หัวข้อพิเศษทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. ดร อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์          
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เรื่อง การแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา   
      ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์      
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. คณบดีวิทยาลยันานาชาต ิวิทยาเขตหาดใหญ ่

 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2. นางสาวดลณพร ชาติพันธุ์     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 ประธานกรรมการกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งที่ประชุม
ทราบว่าวาระที่ 2, 4, 5 และ6 ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  รองประธานกรรมการคนที่ 1 
ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม โดยกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่         
ในคราวประชุม ครั้งที่ 119(8/2564) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (ก าหนดทักท้วง วันที่ 9 สิงหาคม 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 
วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือที่ประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขต
หาดใหญ่ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 ยังไม่
คลี่คลาย แต่บางคณะ/หลักสูตร มีความจ าเป็นต้องด าเนินการส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค
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การศึกษาที่ 2/2564 จึงแจ้งแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้ 

1) นักศึกษาจะได้รับการอนุมัติให้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เมื่อ
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังต่อไปนี ้แล้ว ซึ ่งก าหนดให้เสร็จสิ ้นก่อนวัน
รายงานตัวเข้าท างาน ณ สถานประกอบการ 
 1.1 วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 2 เข็ม หรือ 
  1.2 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรก และวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือ 
     1.3 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรก และวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 

2) ต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากผู้ปกครอง  
3) คณะ/หลักสูตร จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมแจ้งมาตรการการดูแลนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาของคณะให้สถานประกอบการใช้ประกอบการพิจารณารับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
4) สถานประกอบการที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาควรมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน 

ของนักศึกษา เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพ้ืนที่  
5) สถานประกอบการต้องมีหนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งมาตรการ

การดูแลพนักงานให้หลักสูตรทราบ   
6) อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา)  
    6.1 ก่อนส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องวางแผนและออกแบบการท างานร่วมกับผู้

นิเทศในสถานประกอบการให้ครอบคลุมทุกส่วน เช่น ที่พัก การเดินทาง รูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาทิ 
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และ/หรือ WFH และ/หรือ ออนไลน์ และโครงงาน งานวิจัย 

   6.2 ระหว่างส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา  
การปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอด 16 สัปดาห์ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

   6.3 หลังจบภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะ/หลักสูตร จะต้องด าเนินการติดตามประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 

7) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติถึงรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล  
สหกิจศึกษาของแต่ละวิทยาเขต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามกล่าวข้างต้น ข้อ 1-5  
     ทั้งนี้ การเข้ารับวัคซีน นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ที่คณะ/หลักสูตร เพ่ือประสานงาน     
เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับภูมิล าเนาที่นักศึกษาอาศัยอยู่         
ซ่ึงวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนที่จัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แตก่รณทีีน่ักศึกษา
มิได้อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงวิทยาเขตต่าง ๆ และนักศึกษาไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือขอหารือไปยังรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถได้รับสิทธิ์
การรับวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วย 
  2. ให้คณะ/หลักสูตร ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา           
ที่ 2/2564  กรณีให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย โดยให้วางแผนการจัดนักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องค านึงถึงความจ าเป็น และความปลอดภัย  โดยให้วางแผนจ าลองโมเดล
ออกเป็น 2 แบบ คือ 1. แบ่งสัดส่วนนักศึกษาเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 และ2. แบ่งสัดส่วนนักศึกษา
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เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เตรียม
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลต่อให้คณะ/หลักสูตรเพื่อด าเนินการตามแผนต่อไป 
  3. มหาวิทยาลัยจะวางแผนทดลองท าพื้นที่มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Bubble & Seal เพ่ือเตรียม
รองรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยจะก าหนดคณะท างานอีกครั้ง 
  4. ให้คณะ/หลักสูตร คิดรูปแบบการท า Lab from home โดยอาจท าเป็นโมเดลจ าลอง หรือชุด 
Laboratory test kit เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะ และท า Lab ไปพร้อมกับอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ได้   
  5. เงื่อนไขหลักฐานการขออนุมัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ เนื่องจากติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 และต้องเข้ารับการรักษาตัว ดังนี้ 
   1) กรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม นักศึกษาสามารถขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่โรงพยาบาล
สนาม และยื่นเป็นหลักฐานต่อคณะได้ 
   2) กรณีต้องกักตัวที่บ้านเพ่ือสังเกตอาการ นักศึกษาสามารถขอใบรับรอง/หลักฐาน จากเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานที่เข้าไปก ากับดูแลตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และยื่นเป็นหลักฐานต่อคณะได้ 
   3) กรณีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการขอหลักฐานได้ตามข้อ 1) และข้อ 2) ขอให้ประสานไปยัง
อาจารย์ผู้สอบ เพ่ือด าเนินการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป  
    

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 การขอเปิดรายวิชา 831-890 หัวข้อพิเศษทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอเปิดรายวิชา 831-890 หัวข้อพิเศษทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Special Topics in Energy and Environmental จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต  ซึ่ งจัดสอนในหัวข้อเรื่อง 
“วิศวกรรมการออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” (Sustainable Design Engineering and 
Industrial Management) ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564              
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  มีความเห็นว่ารายวิชาหัวข้อพิเศษ คือ รายวิชาที่เป็นความรู้ใหม่มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร แต่เนื่องจากหัวข้อที่ประสงค์จะเปิดในครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ยังไม่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น เนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา  และผลลัพธ์การเรียนรู้ จึงขอให้
หลักสูตรทบทวน โดยอาจเปิดเป็นรายวิชาเลือกเพ่ิมในหลักสูตรแทนการเปิดเป็นรายวิชาหัวข้อพิเศษ และในการ
ด าเนินการขอให้หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายละเอียดก่อนเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาอีกครั้ง 
 
 4.2 การแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) เพ่ือให้สอดคล้องกับ        
กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล  จ านวน 2 หลักสูตร ค ือ  1 .หล ักส ูตร                   
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ระบุการก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการวัดประเมินผลของ PLO5: ระดับปริญญาโท และPLO6: ระดับปริญญาเอก ให้มีความสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ปรับแก้ไขใหม่ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการศึกษา(แผนสหกิจศึกษา) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการศึกษา (แผนสหกิจศึกษา) ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เนื่องจากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ก าหนดการเปิดสอนแต่ละรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการศึกษา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการลงทะเบียนรายวิชาแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบ 
ดังนี้ 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 
332-206  ฟิสิกส์เชิงค านวณ 1  3((3)-0-6) 332-206  ฟิสิกส์เชิงค านวณ 1 3((3)-0-6) 
332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4  1(0-3-0) 332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4  1(0-3-0) 
332-204  กลศาสตร์  3((3)-0-6) 332-204  กลศาสตร์  3((3)-0-6) 
332-241  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-0) 332-241  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-0) 
332-243  อิเล็กทรอนิกส์  3((3)-0-6) 332-243  อิเล็กทรอนิกส์   3((3)-0-6) 
216-111  เขียนแบบวิศวกรรม 1   3(2-3-4) xxx-xxx  วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ     3(2-3-4) 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 
001-102  ศาสตร์พระราชาฯ   2((x)-y-z) 001-102  ศาสตร์พระราชาฯ   2((x)-y-z) 
xxx-xxx  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยฯ์  1((x)-y-z) xxx-xxx  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยฯ์    1((x)-y-z) 
 รวม  19(x-y-z)  รวม  19(x-y-z) 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 
332-303  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3((3)-0-6) 332-303  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
332-301  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง          1(0-3-0) 332-301  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 
332-315  วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6) 332-315  วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์     3((3)-0-6) 
226-211  กระบวนการผลิต                 3(3-0-6) xxx-xxx  วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ     3(3-0-6) 
226-212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต  1(0-3-0) xxx-xxx  วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  1(0-3-0) 
332-xxx  วิชาเลือก  3((3)-0-6) 332-xxx  วิชาเลือก   3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาบังคับเลือก สาระที่ 7:  2((x)-y-z) xxx-xxx  วิชาบังคับเลือก สาระที่ 7:   2((x)-y-z) 
 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
332-xxx  วิชาเลือก  3((3)-0-6) 332-xxx  วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
 รวม  19(x-y-z)  รวม  19(x-y-z) 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 
332-304  ฟิสิกส์เชิงความร้อน               3((3)-0-6) 332-304  ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) 
332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องตน้  3((3)-0-6) 332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องตน้  3((3)-0-6) 
332-xxx  วิชาปฏิบัติการทางฟสิิกส์  1(0-3-0) 332-xxx  วิชาปฏิบัติการทางฟสิิกส์  1(0-3-0) 
210-202  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้เบื้องต้น 1(0-3-0) xxx-xxx  วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ      1(0-3-0) 
211-211  หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) xxx-xxx  วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  3(3-0-6) 
332-xxx  วิชาเลือก  3((3)-0-6) 332-xxx  วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
xxx-xxx   วิชาบังคับเลือก สาระที่ 6:  2((x)-y-z) xxx-xxx  วิชาบังคับเลือก สาระที่ 6:  2((x)-y-z) 
 ภาษาและการสื่อสาร  ภาษาและการสื่อสาร 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
 รวม  19(x-y-z)  รวม  19(x-y-z) 

 
   ที่ประชุมรับทราบ แต่ขอให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บแผนการศึกษาใหม่ของวิชาเลือก หมวดวิชา
เฉพาะ เช่น เดิม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)  “xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3(2-3-4)” เป็น 
“xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3(x-y-z)”   
  
 5.2 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
ในฐานะสมาชิก IMT–GT UNINET ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd 
SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 
International Conference” เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564  ผ่านระบบ
ออนไลน์ 100% โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรชาวต่างประเทศ/ชาวไทย และการน าเสนอผลงานวิจัย
ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล IEEE 
และ Scopus จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการด้านการศึกษา/บุคลากรทางด้านการศึกษาและ
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวและส่งผลงานวิจัยแบบบรรยาย (oral)  ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ทั้ งนี้  สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนและการน าเสนอผลงานวิจัยได้ที่ เว็บไซต์ 
https://stem.psu.ac.th ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
  

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะเสนอการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังนี้  
  1. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเพ่ิม/ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
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   1.1 เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
    1.2 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  1.3 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 
  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. 2559 
   1.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ 
    1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
   1.5 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
   2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอเพ่ิม/ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563   
  2.2 เพ่ิม/ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
  2.3 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
    2.4 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  2 หลักสูตร  ได้แก่ 
                   1) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
    2) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
   3.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   3.2 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
       1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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