
 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 131(4/2565)  

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี และประชุมโดยใช้ระบบ Zoom 

------------------------------------------------ 
    ผู้มาประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันดี สุทธรังษี                                    (ท ำหน้ำที่ประธำน)                             
2. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (แทน) 
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุพจน์ โกวิทยำ 
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพหลักสูตร กรรมกำร 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกำนติโสภณ 
5. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กรรมกำร   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ ปำนรัตน์ 
6. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร  กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์ บำงโชคดี 
7. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรรับนักศึกษำ กรรมกำร 

อำจำรย์เจษฎำ โมกขกุล 
8. คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 

ดร.อับดุลฮำกิม มะสะ (แทน)       
9. รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงกันยิกำ ช ำนิประศำสน์ 
10.รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและทักษะกำรเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
11.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริหำรกำรศึกษำ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ กรรมกำร 

ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย 
12.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์   กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิดำ รักกะเปำ 
13.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ     
14.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุวรรณ กฤตย์ประชำ 
15.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำนักศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนำภิรมย์สกุล  
16.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรแพทย์แผนไทย  กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทิยำ จ้อยชะรัด 
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17.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะเทคนิคกำรแพทย์     กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัฐ  ตัณศิลำ      
18.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะสัตวแพทยศำสตร์     กรรมกำร 
 ดร.สพญ.สกำวพร ประจันตะเสน   
19.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและคุณภำพหลักสูตร  คณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
20.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะศิลปศำสตร์     กรรมกำร 

ดร.อัญชนำ รักทอง      
21.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณิชนันท์  คุปตำนนท ์   
22.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย คณะเศรษฐศำสตร์    กรรมกำร 
    ดร.ไชยยะ คงมณี 
23.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธินี  สินุธก 

24.ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสันติศึกษำ กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 

25.ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนโยบำยสำธำรณะ กรรมกำร 
ดร.กุลทัต หงส์ชยำงกูร (รักษำกำร) 

26.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้    กรรมกำร  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ ชำติพันธุ์ 

27.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง      

28.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  

29.นำงสำววิภำดำ หนูอุไร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
3. รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำ ตัณฑัยย ์           เรื่อง กำรเปิดชุดวิชำในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต    เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชำของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำ-  
    บัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และเรื่อง กำรขออนุมัติ       
    แต่งตั้ง Professor Steven Lindauer ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็นผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญำดุษฎี 
    บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก เป็นกรณีพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย 
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3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐธิดำ ภัคพยัต         เรื่อง กำรแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ  
    วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง (หลักสูตรนำนำชำติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศำสตร์ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ    
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. ดร.ไพลิน ถำวรกิจ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะการแพทย์แผนไทย 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้  
2. รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
3. นำงสำวบุปผำ ภูมำวงค์ 
4. นำงสำววิไลลักษณ์ ปรีชำพำนิช 
5. นำงสำวนฤชล หวังวุฒ ิ
6. นำงอุไรรัชต์ รำชพิทักษ์ 
7. นำงจิรำภรณ์ ระฆัง 
8. นำงสำวนลินี จิโรภำส 
9. นำงสำววนัสนันท์ ฉัตรศิริวรำงกูร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1 ได้รับมอบหมำย
จำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประธำนกรรมกำร ให้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม และ
แนะน ำคณะกรรมกำรท่ำนใหม่ คือ ดร.ไชยยะ คงมณ ี รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย คณะเศรษฐศำสตร์ จำกนั้น
ด ำเนินกำรตำมวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563  
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ประธำนในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง 
ก ำหนดกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งก ำหนดใหม่ จำกเดิม ระหว่ำงวันที่ 10-
12 พฤษภำคม 2565 เป็น ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤษภำคม 2565 และจะฝึกซ้อมใหญ ่ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 
จึงขอควำมร่วมมือคณะ/หน่วยงำนประสำนไปยังบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 ตรวจสอบรำยนำม
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และลงทะเบียนยืนยันกำรเข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใน
วันที่ 20 เมษำยน หำกไม่ยืนยันกำรเข้ำรับภำยในวันที่ก ำหนด ถือว่ำบัณฑิตไม่ประสงค์จะเข้ำรับในพิธี   
 
  ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 กำรรับทรำบผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ ในครำว 
ประชุม ครั้งที่ 130(3/2565)  เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2565 โดยวำระเวียน (ก ำหนดทักท้วง วันที่ 12  เมษำยน  2565) 
 
   ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 
วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
    -ไม่มี 
    
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 การเปิดชุดวิชาในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ เสนอเปิดชุดวิชำ 240-513 หลักกำรวิศวกรรมขอมูลและงำนประยุกต (Data 
Engineering Principles and Applications) จ ำนวน 6((3)-6-9) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรำยวิชำเลือก  ส ำหรับนักศึกษำ
ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่  1 ปีกำรศึกษำ 2565 เป็นต้นไป เ พื ่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ พิจำรณำ                         
ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือพิจำรณำ ดังนี้  
 1. กำรวัดและประเมินผล หำกจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ WIL และมีกำรวัดประเมินผลจำกกิจกรรม
ตลอดระยะกำรศึกษำ ขอให้ปรับรำยละเอียดในแบบฟอร์มกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และวิธีกำรวัดและประเมินผล  
โดยเลือกเป็น  อ่ืน ๆ และระบุเป็น กำรวัดประเมินผลจำกกิจกรรมที่ปฏิบัติ  แทน  สอบกลำงภำค... 
 2. ในตำรำงแบบฟอร์มขอเปิดรำยวิชำ/ชุดวิชำ ข้อ 9.1 หัวข้อเนื้อหำ... หำกคณะจะด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยน ำปัญหำในพ้ืนที่มำเป็นโจทย์ ตำมกระบวนกำร Backward Design ควรปรับกำรเขียนเนื้อหำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสัปดำห์ ให้สอดคล้องกับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 
             3. หำกหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นควรเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ ก็ขอให้ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตทฤษฎี และเพ่ิม
จ ำนวนหน่วยกิตปฏิบัติให้มำกขึ้น  
 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยำลัย เสนอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชำ 3 ตัวแรก ของทุกรำยวิชำในหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต และปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 จำกเดิม 950-xxx เป็น 
955-xxx โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษำทุกชั้นปี ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 เป็นต้นไป            
เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 4.3 การขออนุ มัติแต่ งตั้ ง  Professor Steven Lindauer ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ สอบ
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เป็นกรณีพิเศษ บัณฑิต
วิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยำลัย เสนออนุมัติแต่งตั้ ง Professor Steven J. Lindauer สังกัด Virginia Commonwealth 
University, United States ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นผู้สอบวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 คณะ
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ทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 4 คน เป็นกรณีพิเศษ เ พื ่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ พิจำรณำ             
ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 
 1. นำงสำวชนกำนต์ จินดำโรจนกุล รหัสนักศึกษำ ๖๒๑๐๘๓๐๐๐๑ 
 ชื่อวิทยานิพนธ์ : ผลของยำไอบูโพรเฟนร่วมกับกำรกรอกระดูกทึบ ต่อกำรเคลื่อนฟันทำงทันตกรรม
จัดฟันในหนู 
 2. นำงสำวณัฐนันท์ วัฒนอเนก รหัสนักศึกษำ ๖๒๑๐๘๓๐๐๐๒ 
 ชื่อวิทยานิพนธ์ : กำรสร้ำงโครงค้ ำยัน ซึ่งเป็นส่วนผสมของแคลเซียมฟอสเฟส แคลเซียมซัล
เฟสเฮมิไฮเดรต และไฮดรอกซีโพรพิเมทิลเซลลูโลสผ่ำนวิธีขึ้นรูปแผ่นเจล ๓ มิต ิ
 3. นำงสำวนลิน ไพรัชวรรณ รหัสนักศึกษำ ๖๒๑๐๘๓๐๐๐๔  
 ชื่อวิทยานิพนธ์ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบดั้งเดิมที่มีระนำบกัดด้ำนหน้ำ เปรียบเทียบกับ
เครื่องมือจัดฟันใสที่มีระนำบกัดด้ำนหน้ำ: กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกระดูกขำกรรไกร ฟัน กระดูกรอบ
รำกฟันและปริมำตรกำรละลำยของรำกฟัน 
 4.นำยพัสกร วศินวสุกุล รหัสนักศึกษำ  ๖๒๑๐๘๓๐๐๐๖  
 ชือ่วิทยานิพนธ์ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบดั้งเดิมที่มีระนำบกัดด้ำนหน้ำเปรียบเทียบกับเครื่องมือ
จัดฟันใสที่มีระนำบกัดด้ำนหน้ำ : กำรศึกษำคลื่นไฟฟ้ำกล้ำมเนื้อและแรงกัด 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    
วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 ชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree เพื่อ Upskill Reskill Newskill ที่ไม่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร แจ้งว่ำคณะวิทยำศำสตร์ เสนอขอเปิดชุดวิชำ (Module) ใน
ลักษณะหลักสูตร non-degree เพ่ือ Upskill, Reskill,Newskill  ที่ไม่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญำ จ ำนวน 
6 ชุดวิชำ  เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ ทรำบ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
 1. ชุดวิชำ 332-N02  กำรท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยำศำสตร์โลกและธรณีพิบัติภัย  
                                     (3G-Geotourism, geoscience and geohazards) 
 2. ชุดวิชำ 332-N03  กำรประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ส ำหรับอุตสำหกรรม  
     (Microcontroller application for industry) 
  3. ชุดวิชำ 332-N04  นวัตกรรมสื่อและกลยุทธ์กำรสอนส ำหรับครูวิทยำศำสตร์  
      (Innovative teaching tools and approaches for science educators) 
  4. ชุดวิชำ 336-N01  เภสัชจลนศำสตร์และชีวสมมูลของยำ  
      (Pharmacokinetic and bioequivalence of drugs) 
  5. ชุดวิชำ 338-N01  สรีรวิทยำกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ  
              (Physiology for Health Care in elderly) 
 6. ชุดวิชำ 346-N01  ซิกส์ซิกม่ำ  
                                         (Sig Sigma)  
 นอกจำกนี ้ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร ได้แจ้งกำรเปิดชุดวิชำเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 - ชุดวิชำ B03-N01 กำรพัฒนำและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันสื่อ  
                                      (Development and enhancement of  media literacy abilities)  
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
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 5.2 กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ แจ้ง เกี่ยวกับกฏกระทรวงที่
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ซึ่งสืบเนื่องจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  ได้ประกำศกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 5 ฉบับ  คือ  (1) กฎกระทรวง
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.  2565  (2) กฎกระทรวงมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565  (3) กฎกระทรวงมำตรฐำนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.
2565 (4) กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำอ่ืน พ.ศ. 2565  และ(5) กฎกระทรวงมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565  โดยในส่วนของการด าเนินการด้านหลักสูตรมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ซึ่งได้สรุปประเด็นส าคัญของกฎกระทรวง
ฉบับนี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  
 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ และตำมหนังสือที่ อว 0204.2/      
ว 8112 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  จึงขอให้คณะ/วิทยำเขตด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. กรณีที่หลักสูตรอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนำหลักสูตรใหม่ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ  พ.ศ. 2558  และกรอบมำตรฐำนหลักสูตรฯ พ.ศ. 2552 และคำดว่ำจะด ำเนินกำรเสนอสภำอนุมัติไม่
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 กันยำยน 2565  ขอให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1) ให้คณะ/วิทยำเขตแจ้งรำยชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนำ
หลักสูตรใหม่ ตามแบบแจ้งรายช่ือหลักสูตร ต่อ สป.อว. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  ไปยังส ำนักกำรศึกษำฯ  
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เพ่ือรวบรวมและแจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ทรำบภำยในวันที่ 
29 พฤษภำคม 2565  
  2) เมื่อคณะ/วิทยำเขตแจ้งรำยชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1) จะต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงหรือพัฒนำให้แล้วเสร็จ รวมถึงได้รับกำรอนุมัติหรือเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ  อย่าง
ช้าสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และแจ้งหลักสูตรดังกล่ำวต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
ภำยในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2565 
 2. กรณีคณะ/วิทยำเขตได้ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนำหลักสูตรใหม่ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ 
พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ พ.ศ. 2552 และได้รับกำรอนุมัติหรือเห็นชอบจำกสภำ
สถำบันอุดมศึกษำ และแจ้งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ทรำบก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้  ใช้บังคับ  
(วันที่ 27 กันยำยน 2565)  ให้ถือว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงแล้ว และสำมำรถปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรได้ 
 3. กรณีกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิมหรือกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ตำมกฎกระทรวงมำตรฐำนหลักสูตร
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565 ให้คณะ/
วิทยำเขตเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่เพ่ือให้สภำสถำบันอุดมศึกษำอนุมัติหรือเห็นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 
27 กันยำยน 2565 เป็นต้นไป  และต้องแจ้งหลักสูตรดังกล่ำวต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ก่อน
กำรเปิดสอน  
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 
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  คณะเภสัชศำสตร์ เสนอกำรแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำง (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ ำนวน 5 ประเด็น เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
วิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
   1. รูปแบบ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและ/หรือสถำบันอื่น และกำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   2. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
   3. โครงสร้ำงหลักสูตร 
   4. รำยวิชำ 
   5. แผนกำรศึกษำ 
  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระ
บังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ (หลักสูตรปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ที่ไม่มีคะแนนสอบความรู้รวบยอด
ปลายช่วงช้ัน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
  คณะศิลปศำสตร์ เสนอ(ร่ำง)ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์กำรเรียนรำยวิชำศึกษำ
ทั่ ว ไ ป  ส ำ ร ะบั ง คั บ เ รี ย น  ส ำ ร ะที่  6  ภ ำษำและกำ รสื่ อ ส ำ ร ส ำ ห รั บนั ก ศึ กษ ำ ร ะดั บป ริ ญญำต รี  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (หลักสูตรปกติ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 เป็นต้นไป ที่ไม่มี
คะแนนสอบควำมรู้รวบยอดปลำยช่วงชั้น (O-NET) วิชำภำษำอังกฤษ  และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกณฑ์กำรเรียน
รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระบังคับเรียน สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่อสำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขต
หำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 6.3 การขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะเสนอขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ดังนี้  
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1.1 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 1.2 เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  2. คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 5 หลักสูตร  
     2.1 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คลินิก สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
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  2.2 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่อง
ปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
     2.3 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560  และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 2.4 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ช่องปำก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  2.5 ขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  
  3. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 3.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
    3.2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมและปรับลดอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
  4.1 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2/2564 เป็นต้นไป 
  4.2 เพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน และ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2565 เป็นต้นไป 
  4.3 ปรับลดอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
2/2564 เป็นต้นไป (คณะถอนเรื่อง) 
  5. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอขอเพ่ิมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
  5.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  5.2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  5.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  5.4 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  6. บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบกำรขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ และให้เสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  อนึ่ง 
คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ ไม่ได้พิจำรณำกำรปรับลดอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
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