
 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 121(10/2564)  

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี 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
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 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. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  (แทน) 
10.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์ สกุลรัตน์         
11.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์ เลิศเลอวงศ์    
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ     
14.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ (แทน) 
15.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อ านวยกิจ  
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17.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ  (แทน) 
18.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร 
19.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์     กรรมการ 
 ดร.สพญ.สกาวพร ประจันตะเสน  (แทน) 
21.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
22.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา รักทอง      
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 อาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง  (แทน)    
24.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล  
25.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก 
26.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
27.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ กรรมการ 

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ  (แทน) 
28.รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ 

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

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
30.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 คณะแพทยศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 
2. นางสาวศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด   
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เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2565          
คณะแพทยศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธ ารงไทย  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี         
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล      
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ดร.กันยา อัครอารีย ์    
2. อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน   
3. อาจารย์ดาริกา อวะภาค 
 
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
 
เรื่อง การปรับค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์     
 
เรื่อง การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม    
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทันตแพทยศาสตร์    
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. ดร.ไพลิน ถาวรกิจ 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร ชาติพันธุ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. นางสาวบุปผา ภูมาวงค์ 
5. นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 
6. นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ
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7. นางอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์ 
8. นางจิราภรณ์ ระฆัง 
9. นางสาวนลินี จิโรภาส 
10. นางสาววนัสนันท์ ฉัตรศิริวรางกูร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นด าเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
 ประธานแจ้งและหารือร่วมกันในที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ซึ่งก าหนดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ดังนี้ 
  1. เงื่อนไขในการเปิดสถานที่ท าการ 
   1) เมื่อสถานการณ์ในระดับพื้นท่ีคลี่คลาย และให้ใช้สถานที่ได้ 
   2) มีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส าหรับผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย โดยกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการจัดหา 
   3) จัดให้มีระบบการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ รวมทั้งศูนย์พักคอยรองรับ หรือร่วมกับหน่วยงานที่
มีศูนย์พักคอยรองรับ 
   4) มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์ 
  2. ระยะต่าง ๆ ในการด าเนินการ 
  กรณีที่สถานการณ์ดีขึ้นและมีการประเมินร่วมกันกับทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรมีการ
จ าแนกการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   1) ระยะที่ 1    ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 
   2) ระยะท่ี 2    ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2564 
   3) ระยะท่ี 3    ประมาณต้นเดือนมกราคม 2565 
  3. หลักเกณฑ์การเข้ามาปฏิบัติงาน หรือท ากิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
   1) อนุญาตเฉพาะคณาจารย์และบุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาท่ีจ าเป็นเข้ามาปฏิบัติงาน
หรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  
   2) ผู้ที่เข้ามาพ้ืนที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคล
ทั้งหมดท่ีเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
   3) จ านวนของผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ไม่เกินร้อยละ ดังนี้ 
    - ระยะที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 
    - ระยะที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 50 
    - ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐบาลในขณะนั้น 
   4) ให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมกลุ่มได้ไม่เกินกลุ่มละ 20 คน 
   5) มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการ
ประเมินสถานการณ์ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
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 ในการนี้การก าหนดให้น านักศึกษาเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย       
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย           
ที่ก าหนดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ก็สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกคณะใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ เตรียมวางแผน และก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับการเปิดสถานศึกษา โดยอาจใช้โมเดลร้อยละ 
25 และร้อยละ 50 ซึ่งบางคณะจ านวนนักศึกษาทีเ่ข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าร้อยละ 25 
ขึ้นกับเหตุผลความจ าเป็นของคณะ ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เสนอโมเดลจ านวน
นักศึกษาที่อาจจะเข้ามายังมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตามโมเดล PSU Hatyai Simulation 2021 
(ตาราง 1) และได้ท าแบบจ าลองช่วงระยะเวลาการน านักศึกษาเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอาจแบ่งเป็น Round 1 
และRound 2 (ตาราง2) ดังนี้ 

PSU_Hatyai Simulation 2021 
(ตาราง 1) 

คณะ กรณีร้อยละ 25 กรณีร้อยละ 50  
ช ญ รวม ช ญ รวม 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 41 25 66 82 49 131 

คณะการแพทย์แผนไทย 29 132 161 39 223 262 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  0 0 0 280 502 782 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 92 178 270 105 205 310 

คณะเทคนิคการแพทย์ 17 83 100 60 195 255 

คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 483 746 1229 

คณะพยาบาลศาสตร์  0 0 0 0 0 0 

คณะแพทยศาสตร์ 75 133 208 148 265 413 

คณะเภสัชศาสตร์ 67 229 296 101 326 427 

คณะวิทยาการจัดการ 200 480 680 400 960 1360 

คณะวิทยาศาสตร์ 183 453 636 500 1451 1951 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 509 229 738 1309 719 2028 

คณะศิลปศาสตร์ 104 301 405 169 514 683 

คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 27 41 24 53 77 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 53 175 228 97 362 459 

โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-
จีน 

13 10 23 13 10 23 

วิทยาลัยนานาชาติ  17 10 27 17 10 27 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 3 8 11 3 8 11 

สถาบันสันติศึกษา 1 1 2 1 2 3 

ผลรวมทัง้หมด 1418 2474 3892 3831 6600 10431 
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แบบจ าลองช่วงระยะเวลาการน านักศึกษาเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
                           (ตาราง 2) 

 2021 2022 

Rounds 
October November December January February March April 

WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 

Round 
1 

  Quarantine Classroom / Labs @PSU                 

Round 
2 

             Quarantine Classroom / Labs @PSU      
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 จากข้อมูลโมเดล PSU_Hatyai Simulation 2021 พบว่าจ านวนนักศึกษาที่อาจจะเข้ามาในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 เป็นจ านวนที่ดีที่สุด เพราะมีจ านวนสอดคล้องกับจ านวนหอพักของมหาวิทยาลัย           
ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งคณะสามารถน านักศึกษาจ านวนร้อยละ 25 
เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้สองรอบ(Round 1 และRound 2) ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมถึงสิ้น
เดือนธันวาคม และตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ทั้งนี้ หากคณะหน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะต้องน า
นักศึกษาเข้ามาในพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 25 ให้ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยต้องได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 90 จากจ านวนทั้งหมด โดยคณะต้องประสานไปยังนักศึกษาในการฉีด
วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และต้องมีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนแล้วด้วย และขอให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ แจ้งคณบดีเพื่อเตรียมวางแผน/มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ในคณะด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 ผลการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 
2564 ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
          รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้อีเมลขอค าแนะน าจาก ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่
วิวัฒน์วงศ์  เกี่ยวกับการให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย และได้รับข้อมูลตอบกลับจาก ศ.นพ.วีระศักดิ์    
จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ดังนี้  
 อารมณ์ของสาธารณสุขตอนนี้คือให้อยู่กับโควิดได้ ให้มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจโดยต้องยอมให้มี
การติดเชื้อได้บ้าง แต่อย่าให้มีผู้ป่วยหนักและตายมาก 
 เดือนพฤศจิกายน คงมีวัคซีนเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นแล้ว ซึ่งจะมีทั้งวัคซีนของรัฐและเอกชน คนที่
ต้องการรับวัคซีนน่าจะหาฉีดได้ไม่ยาก ถึงเวลานั้นน่าจะก าหนดว่านักศึกษาที่เข้าหอพักและชั้นเรียน น่าจะต้องมี
หลักฐานว่าฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม  และจ ากัดความหนาแน่นของนักศึกษาต่อหอพักให้เหลือประมาณ
ครึ่งหนึ่งของที่เคยเป็น หากเคยอยู่ห้องละ 4 คน  ควรจะเหลือห้องละ 2 คน ถ้าท าได้และห้ามย้ายห้อง เพราะถ้า
ติดเชื้อจะได้จ ากัดการแพร่เชื้อ ซึ่งในระดับนั้นคงมีการติดเชื้อโควิดในหอพักบ้าง แต่การแพร่กระจายจะจ ากัด และ
ในระดับนักศึกษา ถ้าไม่มีโรคประจ าตัว ไม่ควรจะป่วยหนักและเสียชีวิต 
 กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อ คือกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ ม.อ.      
ทุกคน ควรได้รับวัคซีนให้ครบอย่างน้อยสองเข็ม มหาวิทยาลัยควรให้ทางคณะตรวจสอบและรายงานให้ทาง
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ 
 คนให้บริการขายอาหารและสินค้าในวิทยาเขต ควรก าหนดให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยหนึ่งเข็ม  
ถ้าตรวจพบว่ามีคนมาขายของที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนควรลงโทษไม่ให้ขายอย่างน้อยสักหนึ่งปี 
 ถ้าท าอย่างนี้เราคงจะมีการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงปรกติ มีการติดเชื้อบ้าง แต่สถานการณ์น่าจะ
ควบคุมได้ครับ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 120(9/2564) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยวาระเวียน (ก าหนดทักท้วง วันที่ 3 กันยายน 
2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
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วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
    -ไม่มี 
    
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เ พื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา               
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
คณะแพทยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาหาแนวทางประชาสัมพันธ์ ให้มี
ผู้เรียนที่นอกเหนือจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน หรือนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึน โดยไม่ต้องมี
การจัดท าหลักสูตร 2 ปี แต่ให้ ใช้วิธีเทียบโอนรายวิชา หรือเทียบจากประสบการณ์การท างานของผู้เรียน          
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  
โดยสามารถปรึกษาการด าเนินการดังกล่าวร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
 
 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และจะเริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป เพื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ โดยในการด าเนินการให้หลักสูตรและ     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณาอีกครั้ง  
 1. ขอให้แสดงให้เห็นเอกลักษณ์/จุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น  เช่น ด้านการพัฒนาเป็น
นักวิจัย ด้านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ด้ านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก
ผลไม้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้  
 2. ทบทวนการก าหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) โดยใช้ค าที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้ ตามเป้าประสงค์ และเป็นจุดเด่นของหลักสูตร เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  
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 3. หน้า 79 ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50     
ส่วนรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
และด้านทักษะทางปัญญา เช่น PLO1 แสดงความสัมพันธ์กับมาตรฐานคุณวุฒิฯ ยังไม่ครบ 3 ด้านแรก ตาม
ข้อก าหนดดังกล่าว คือ มีเฉพาะด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  
  4. หน้า 80 ปรับการเขียนกลยุทธ์/วิธีการสอน โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้ก าหนด   
กลยุทธ์การสอนอย่างไรให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด และสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การให้นักศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบจริงจากสถานประกอบการณ์   
 5. ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแต่ละรายวิชา ควรให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกันตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ซึ่งไม่ควรก าหนดให้ซ้ าซ้อนกันในรายวิชา
ต่าง ๆ เช่น รายวิชา 850-421 โภชนาศาสตร์มนุษย์ และรายวิชา 850-422 พิษวิทยาทางอาหาร  
 
 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และ      
จะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม ให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ โดยในการด าเนินการให้หลักสูตรและ          
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณาอีกครั้ง  
   1. ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี และให้ใช้
ค ากริยาที่เป็น Action Verb ที่วัดและประเมินผลได้จริง ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่น
ของหลักสูตร ซึ่งต้องมีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนที่มีความใกล้เคียง เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 2. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดยใช้ค ากริยา (Action verb) ที่
สามารถวัดและประเมินผลได้จริงในแต่ละ PLO ซึ่งต้องเป็นค าที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง โดย
ในแต่ละ PLO จะต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ตามเป้าประสงค์ และเป็นจุดเด่นของ
หลักสูตร เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ การมีค ากริยาหลายค าใน PLO เดียวกัน จะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน 
และวัด/ประเมินผลได้จริง 
   3. ขอให้ตัดค าว่า Apply ออกจาก PLO1 และตัดค าว่า Select ออกจาก PLO3 ในทุกที่ที่ปรากฏ 
 
 4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น        
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  1. ปรับจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  
  จากเดิม  - บังคับ  42  หน่วยกิต  เป็น 40  หน่วยกิต 

             - เลือก  9 หน่วยกิต เป็น 11 หน่วยกิต 
  2. ย้ายรายวิชา 219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 จ านวน 2(0-6-0) หน่วยกิต  
     จากเดิม อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ (วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืนๆ)  เป็น  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
  3. ย้ายข้อความเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการศึกษา จากเดิมอยู่ต่อท้ายหมวดวิชาเลือกเสรี       
มาระบุในกลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  4. ปรับค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขจ านวนหน่วยกิตเฉพาะพิมพ์ผิดในหน้า 50 ของรายวิชา 219-
412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 จ านวน 2(0-6-0) หน่วยกิต 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.6 การปรับค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      
คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอปรับค าอธิบายรายวิชา 328-501 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ (Ethics in 
Science)  1((1)-0-2) หน่วยกิต ในหมวดวิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ส าหรับนักศึกษา
รหัส 65 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

เดิม ใหม่ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์ การเป็นพ่ีเลี้ยง การ
เป็นผู้แต่งและผู้อ่านงาน การใช้สัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์ 
การท างานวิจัยร่วมกับผู้อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การเก็บ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์ การเป็นนักวิจัยที่
ปรึกษา ผู้แต่งและผู้อ่านงาน การใช้มนุษย์ในการทดลองทางชีว
การแพทย์ การใช้สัตว์ทดลองในการทดลองชีวการแพทย์  
การท างานวิจัยร่วมกับผู้อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
วิจัย ข้อมูลจากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และการเก็บ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

Ethics and the responsible conduct of research, 
mentoring, authorship and peer review, use of animals 
in Biomedical experimentation, collaborative research, 
competing interest, and scientific record keeping 

Ethics and the responsible conduct of research, 
mentoring, authorship and peer review, use of humans 
in Biomedical experimentation, use of animals in 
Biomedical experimentation, collaborative research, 
competing interests in research, research data and 
intellectual property, and scientific record keeping 

   มติที่ประชุม  ให้ทบทวนถึงความจ าเป็นในการปรับค าอธิบายรายวิชา 328-501 จริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์  โดยให้ค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ซึ่งหากทบทวนแล้วพบว่ามีความจ าเป็น           
ที่ต้องปรับค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว ขอให้ปรับแก้ไข Course Learning outcome ให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาที่ปรับแก้ไขใหม่ รวมทั้งมีความลุ่มลึกสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย โดยใน
การด าเนินการขอให้หารือร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
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 4.7 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา 332 411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 Special Topic in 
Physics 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งจัดสอนในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์สถิติในการเทรดอย่างเป็นระบบ 
(Applications of Statistical Physics in Systematic Trading) ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ขอให้ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ข้อ 6. ในหน้า 2 และCourse Learning outcome หน้า 5 ให้มี
ความสอดคล้องตรงกัน 
  2. หน้า 5 ขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - ปรับการเขียนผลการเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) โดยในการเขียนควรใช้ค ากริยาที่เป็น Action 
Verb ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดและประเมินผลได้ เช่น CLO2 ใช้ค าว่า “มีความรู้ใน
หลักการ...” ซึ่งค าว่า “ในหลักการ” ไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ จึงอาจปรับเป็นค าว่า มีความรู้สามารถ 
“อธิบายหลักการ”หรือ “วิเคราะห์หลักการ”แทน และCLO3 ใช้ค าว่า “น าความรู้ ...” อาจปรับเป็นค าว่า 
“ประยุกต์ความรู้ ...” เพ่ือให้ชัดเจนและสามารถวัดประเมินผลได้ 
  - ตัดค าว่าสอบกลางภาค ในตารางคอลัมน์วิธีการวัดและประเมินผลออก และทุกท่ีที่ปรากฏ 
  3. เนื่องจากหลักสูตรระบุว่าเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร้อยละ 60 จึงขอให้
ปรับการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผล ที่นอกเหนือจากการวัดประเมินผลแบบการสอบให้มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น เช่น มอบโจทย์ให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
สถานการณจ์ริงศึกษาตลาดหุ้นและวิเคราะห์เชิงข้อมูล  
   
วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
  มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบผานทางระบบ CHECO Online โดยสป.อว. มีข้อสังเกตในประเด็นโครงสร้างหลักสูตรว่า
ในหมวดวิชาเฉพาะควรระบุให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ
แก้ไขโครงสร้างหลักสูตรตามข้อสังเกตของ สป.อว. และขออนุมัติกรอกข้อมูลที่แก้ไขในระบบ CHECO Online 
เป็นกรณีพิเศษ คู่ขนานกับการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ทันต่อการกู้ยืมเงินของนักศึกษา ซึ่งขณะนี้ สป.อว. ได้รับทราบ
หลักสูตร ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้ประกาศให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถยื่นกู้เงินแล้ว เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ  
  
 5.2 ชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree เพื่อUpskill Reskill Newskill ที่ไม่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาของคณะวิทยาศาสตร์ 



-12- 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปิดชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree เพ่ือ Upskill 
Reskill Newskill  ที่ ไม่ก าหนดไว้ ในหลักสูตรระดับปริญญา  จ านวน 1 ชุดวิชา คือ  ชุดวิชา 324-N01  
แก๊สโครมาโทกราฟีเพ่ือการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อย  (Gas chromatography for trace organic 
compounds analysis)  จ านวน 5((2)-6-7) หน่วยกิต เพื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบ        
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ   
 
 5.3 หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
   ประธานน าวาระ 5.3 หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย ไปแจ้งยังวาระที่ 1 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแทน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  5.4 เสียงสะท้อนจากนักศึกษาในวันที่ทีมบริหารพบนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

       ประธานจะน าวาระ 5.4 ไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เนื่ องจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใ หญ่  เป็นองค์ประชุมของคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย  
  ที่ประชุมรับทราบ 
  

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะเสนอการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังนี้  
  1. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
    1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
   1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
    1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2564 
   2. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
   2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
   2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  
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  3. คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอเพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
  3.1 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  3.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  3.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ       
ผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอเพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
   4.1 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   4.2 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   4.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
   5. คณะแพทยศาสตร์ เสนอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญา  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563  
   6. คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564           
   7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563            
   มติที่ประชุม  เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
    

 6.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตร       
ระดับปริญญาตรี 
  คณะเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   เ พื ่อ เสนอ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 1. คณะศิลปศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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