
 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 137(10/2565)  

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี และประชุมโดยใช้ระบบ Zoom 

------------------------------------------------ 
    ผู้มาประชุม 
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการคนที่ 2 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ  (แทน) (ท าหน้าที่ประธาน) 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล (รักษาการ) 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา  
4. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

ดร.อับดุลฮากิม มะสะ (แทน)       
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์ (แทน) 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ (แทน) 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง     
9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉตัรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 
10.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด 
11.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตัณศิลา      
12.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
 ดร.สพญ.สกาวพร ประจันตะเสน   
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
14.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา รักทอง      
15.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท์ 
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16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  สินุธก 

17.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ กรรมการ 
อาจารย์สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ (แทน) 

18.รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้ ส านักการศึกษาฯ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง 

19.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข 

20.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้    

1. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
2. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 
6. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
7. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
8. ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา       
9. รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  
 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
1. ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี          ผู้ชี้แจงเรื่อง การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา คงพรหม ผู้ชี้แจงเรื่อง การเปิดรายวิชาในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์                              
3. ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์      ผู้ชี้แจงเรื่อง การเปิดรายวิชาในหลักสูตรของคณะการจัดการ-  
                                                                           สิ่งแวดล้อม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง     ผู้ชี้แจงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา  
                                                                                           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-    
                                                                                           พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะ- 
                                                                                           วิทยาศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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 
11.นางเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมาย
จากรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ให้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี  
   
วาระท่ี 2 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน 
 2.1 การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยา เขต
หาดใหญ่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 136(9/2565) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยวาระเวียน (ก าหนดทักท้วงเมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565) 
   ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม  
 
    วาระท่ี 3 นโยบายทางวิชาการ 
    -ไม่มี 
    
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์ เสนอเปิดรายวิชา 374-591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2: วิทยาการข้อมูล
อัจฉริยะประยุกต์  จ านวน 2((1)-2-3) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้ค าที่เป็นค ากริยา 
(Action Verb)  คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง  เช่น ค าว่า 
“เข้าใจ” ไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ ซึ่งอาจปรับเป็นค าว่า อธิบาย  ระบุ หรือเปรียบเทียบ เป็นต้น 

 
 4.2 การเปิดรายวิชาในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ(เลือก) จ านวน 4 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 230-292 สถิติ (Statistics) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต    2. รายวิชา 230-392 ชีวเคมีเบื้องต้น 
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(Basic Biochemistry) จ านวน  3((3)-0-6) หน่วยกิต    3. รายวิชา 230-291 เคมีวิ เคราะห์  1 (Analytical 
Chemistry I) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต และ4. รายวิชา 230-391 เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II) 
จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ABET ซึ่ง
ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีรายวิชาหมวดพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  อย่างน้อย 30 หน่วยกิต เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอให้
ปรับรหัสรายวิชา ทั้ง 4 รายวิชา ให้สอดคล้องตรงตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด 
  2. ขอให้เพ่ิมเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกรายวิชาต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1.ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้ และ3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 
 4.3 การเปิดรายวิชาในหลักสูตรของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอเปิดรายวิชา 831-848 เทคโนโลยีการผลิตเบียร์และระบบวิศวกรรม
อย่างยั่งยืน (Sustainable Brewing Technology and Engineering Systems) 3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (กลุ่มที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy)) โดยจัดสอนให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็น
ต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้เปิดเป็น non-degree เพ่ือการ reskill upskill ส าหรับบุคคลภายนอก โดย
ให้ด าเนินการในประเด็นต่อไปนี้  
  1. ทบทวนการเขียนจ านวนหน่วยกิต โดยเขียนให้แสดงชั่วโมงการปฏิบัติด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปิดเป็นชุดวิชาโมดูล  
  2. ทบทวนชื่อชุดวิชาโมดูล เนื้อหารายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องตรงกัน  
  3. ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ outcome ที่คาดหวังให้ชัดเจน ไม่ควรให้มีความซ้ าซ้อน
กับ PLO  และต้องตอบสนองตามความต้องการของชุดวิชา 
 
 4.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
บังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ 
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ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

เดิม ใหม่ 
342-101  เคมีกับความปลอดภัยและการจัดการ  2((2)-0-4) 
             (Chemical Safety and Management) 

342-101  สารเคมีและความปลอดภัยส าหรับ 
 ห้องปฏิบัติการด้านพอลิเมอร์    2((2)-0-4) 
 ( Chemical and Safety for Polymer 
 Laboratory)  

 ส า ร เ ค มี ท่ี เ ป็ น อั น ต ร า ย  ส า ร ไ ว ไ ฟ  วั ต ถุ ร ะ เ บิ ด  
สารกัมมันตรังสีและสารกัดกร่อน วิธีท่ีถูกต้องในการเคลื่อนย้าย การเก็บ 
การใช้และการท าลายสารเคมี วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสาร
อันตราย  ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติ การ  การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ การออกแบบ
ห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และอันตรายท่ีอาจ
เผชิญในห้องปฏิบัติการ 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ส า ร เ ค มี ท า ง ด้ า น 
พอลิเมอร์ หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยของสารเคมี
ประจ าห้องปฏิบัติการ การออกแบบลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย การจัดการสารเคมีกลุ่มสารละลาย
ส าหรับห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์และน้ ายางอย่างปลอดภัย การ
ก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการพอลิเมอร์อย่างปลอดภัย มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัย แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและ/หรือ
ภาวะฉุกเฉิน 

 Hazardous chemicals, flammable substances, 
explosive, radioactive and corrosive substances; proper 
methods of transportation, storage, handling and disposal; 
instructions for accident prevention and first aid from hazardous 
chemicals; injuries of exposure to hazardous substances; 
laboratory safety; laboratory management; personnel 
qualification; laboratory design; the management of laboratory 
waste and possible harm in laboratory 

 Introduction to chemicals in polymer, principles 
of laboratory chemical safety management, designing 
physical laboratory safety, chemical handling safety of 
solvent for polymer laboratory and latex, management 
of waste disposal in the laboratory, fundamentals of 
polymer laboratory safety use, standards and method for 
safety, guidelines in the event accident and/ or 
emergency 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ทบทวน ข้อ 9. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จากเดิมเลือกใช้ “ภาษาไทย” ให้ปรับเป็น “ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ...”  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์     
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การปรับ
แผนการศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

รายวิชา เดิม ปรับปรุงใหม่ 

แผนฝึกงานและสหกิจศกึษา   

230-242 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1   1(0-3-0) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2((2)-0-4) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2((2)-0-4) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 - 

230-341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  1(0-3-0) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 - 
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รายวิชา เดิม ปรับปรุงใหม่ 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2((x)-y-z) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 - 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ  3((x)-y-z) - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ  3((x)-y-z) - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผนฝึกงาน   
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2((x)-y-z) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 - 

แผนสหกิจศกึษา   
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 2((x)-y-z) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 - 

                                  ที่ประชุมรับทราบ                                                                                                                                                                              
   
วาระท่ี 6 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะ/สถาบันต่าง ๆ เสนอขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
  1. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้  
   1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
   1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

   2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
  2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้  
   3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
   3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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   3.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   4. สถาบันนโยบายสาธารณะ เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
   5. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

   6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเพ่ิม และปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
   6.1 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   6.2 ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   7. คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
    7.1 ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาล-   
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา -
บัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     
   7.2 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
    7.3 ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล -
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    7.4 ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล -
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   8. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร  ดังนี้  
   8.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
     1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 
    2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
    8.2 เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี -
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  
  มติที่ประชุม เห็นชอบการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 6.2 การขอปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  คณะต่าง ๆ เสนอการขอปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 2. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 -ไม่มี 
 
     เลิกประชุมเวลา  10.30 น.    
            วิภาดา หนูอุไร                                                     พงศธร  อมรพิทักษ์สุข            
        (นางสาววิภาดา  หนูอุไร)         (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข)                       
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้             
            ผู้ช่วยเลขานุการ                                                กรรมการและเลขานุการ 
           บันทึกการประชุม                                              ตรวจสอบบันทึกการประชุม                                                                                          
 


