
                                                                                                                                                     วาระท่ี 2 

รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่
คร้ังที่ 21(3/2561) 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมพร  ใช้บางยาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  อธิการบดี  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
7. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตรจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
8.  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์  
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
11. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง 
13. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
14. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
15. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักดิ์  อรนพ 
16.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ 
17. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
4. ผู้แทนสภาอาจารย์  กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุนทร  วงษ์ศิริ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา 
 อาจารย์เจษฎา  โมกขกุล 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
  ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  ประชาเสรี 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดร. ใกล้รุ่ง  สามารถ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต  เฉลิมยานนท์ 
13. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ์ (แทน) 
15. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 
16. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล 
17. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์   
18.  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
19. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ผศ.ดร. สรวัฒน์  ทองสงวน (แทน) 
20.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 
 

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
       ไม่มี 
 

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี    
   

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 การจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปได้ว่าสหกิจ
ศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษาโดยที่นกัศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆแบบเต็มเวลา จ านวน 16 สัปดาห์ หรือ 4-6 เดือน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับพนักงานคนหนึ่งในสถานประกอบการนั้นๆ ไม่ใช่นักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษาเน้นการเรียนรู้โดย
ใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก หรือโครงงานพิเศษที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการแก้ปัญหาของกระบวนการท างานให้กับสถานประกอบการ สหกิจศึกษาเป็นการสร้าง 
engagement ด้านการศึกษาหรือเป็นหุ้นส่วนในการผลิตบณัฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ/ชุมชน เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ/ชุมชนต้องการมากขึ้น มีความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพเพื่อสนองนโยบายของรัฐ 
  ในการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้แต่ละหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาโดยมี
ผู้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  ซึ่งเน้นการเรียนจริง รู้จริง และท าจริงเป็นการ
เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานโดยให้จัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร ทุก
หลักสูตรต้องจัดการสอนแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงทฤษฎี  และต้องมีรายวิชาที่
สอนแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของรายวิชาในหลักสูตร ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วม
ในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา ซึ่งคณะที่ด าเนินการสหกิจศึกษามี 18 คณะ เป็นคณะในวิทยาเขต
หาดใหญ่ 7 คณะ วิทยาเขตปัตตานี 5 คณะ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 คณะ  วิทยาเขตภูเก็ต 2 คณะ และวิทยาเขตตรัง 
2 คณะ โดยในส่วนของคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสหกิจศึกษาร้อยละร้อยและเป็นสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่ง
นักศึกษาบางส่วนไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศและนักศึกษากลุ่มนี้ได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน ระดับชาติ จากโครงงานเร่ือง “Employment Tendency of Thai Labor 
in the Sultanate of Oman” ของนายอับดุลฮากิม ดือราแม และนายอับดุลรอฮิม ดาซิง เช่นเดียวกับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษาและได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับชาติ 
ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากโครงงานเรื่อง “แบบจ าลองชนิดข้อเข่าเทียมชนิดที่เก็บรักษาเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้
หลัง” ของนายธนภัทร มุสิกูล  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจาก
ประสบการณ์จริงของการท างาน สามารถน าทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
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ปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ ทักษะ
ด้านการจัดการ การบริหารเวลาและการวางแผนงานที่ดี ท าให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน  
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมมหาวิทยาลยัที่เน้นสหกิจศึกษาและมีความเห็นดังนี้  
 - นอกจากปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่แล้ว ควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชนด้วย 
เช่น ชุมชนบ้านโคกเคียน จังหวัดปัตตานีซึ่งท าผลติภัณฑ์เก่ียวกับมะพร้าวครบวงจร ควรจัดให้นักศึกษาลงไปดูและให้เปน็
ชุมชนต้นแบบในการท าสหกิจศึกษาชุมชน 
 - การให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกว่าการไป
ต่างประเทศเท่านั้นที่ดี ควรเน้นให้น าความรู้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาบ้านเกิด ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสได้ไป
ต่างประเทศ หรือไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ควรหาทางช่วยพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้โดยด าเนินการอย่างจริงจัง 
อาจจัดเป็นโครงการใหญ่ที่ท าร่วมกันหลายคณะ 
 - สหกิจศึกษาและ WIL เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาท าให้เกิดความคิดที่ทันสมัย นักศึกษาได้ social 
skill,  social solving และ learning skill    
 - สหกิจศึกษาเป็นแนวคิดว่าด้วยการเรียนรู้แนวใหม่ซึ่งมองว่าการศึกษาสมัยใหม่ไม่ใช่การศึกษาแบบถ่ายทอด 
และนักศึกษาไม่ใช่ passive receiver หรือผู้รออาจารย์ป้อนความรู้ แต่นักศึกษาเป็นผู้สร้างความรู้หรือเรียนรู้ไปใน
กระบวนการการสร้างความรู้ด้วย นั่นคือผู้เรียนเป็น co-creator และอาจารย์ไม่ใช่เป็นผู้ป้อนความรู้แต่เป็นโคช เป็น
ผู้สร้างนั่งร้านให้นักศึกษาเพื่อปีนขึ้นไปสู่เป้าหมาย อาจารย์เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น 
active learning  
 - การปฏิบัติสหกิจศึกษาควรใช้การไตร่ตรองสะท้อนคิดด้วย โดยให้นักศึกษาเขียน reflective journal ซึ่ง
เป็นการเขียนบันทึกประจ าวันถึงเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงาน เช่น อะไรคือเป้าหมายในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ประทับใจสิ่งใด ได้เรียนรู้อะไร ได้น าทฤษฎีเรื่องใดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือได้เรียนรู้ทฤษฎีเร่ืองใดจาก
การปฏิบัติงาน และให้แชร์ใน group line หรือ facebook group และอาจารย์เข้าไปดูว่าข้อสะท้อนคิดไหนที่มีพลงัและ
อาจยกย่องให้เป็น reflection of the week, reflection of the month ใช้การตั้งค าถามชี้น าเป็นระยะๆ จนท้ายที่สุด
ที่ท าให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จว่าเกิดจากอะไร   
 - การท า engagement ด้านการศึกษา หรือสหกิจศึกษาควรมี platform ที่มีความหลากหลาย สหกิจ- 
ศึกษาชุมชนอาจใช้การจัดการที่ต่างไปจากสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับนักศึกษาว่า
นักศึกษาเป็น co-creator และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาอาจารย์และสถานประกอบการ/ชุมชนร่วมกันสร้างนวัตกรรม 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ RBL (Research Based Learning) เป็น IBL (Innovation Based Learning) ความรู้ที่
เรียกว่า co-creator เป็นความรู้ที่สร้างงานนวัตกรรมได้จริงโดยน าโจทย์มาจากสถานประกอบการ/ชุมชน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องมี platform ในการท างาน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ มีหน่วยงานที่เป็นผู้ engage กับ 
engage partner เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้ 
 - ควรมีการถอดความรู้ที่ท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษาจนท าให้ได้รับรางวัล
เพื่อส่งต่อสู่รุ่นต่อไป  
 

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การปิดหลักสูตร  การปรับปรุงรายวิชา 
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมติเวียนสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
   สภาวิทยาเขตหาดใหญ่โดยวาระเวียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การปิดหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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     1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ 
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  
       2561  
    2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ 
      1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสภาวิศวกร  
      2)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
       ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    3. เห็นชอบการปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ 
     1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
       2555 
     2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
      2555 
   4. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 4 รายวิชา คือ 
     1) 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร์   จ านวน 3(3-0-5) หน่วยกิต  
     2) 895-732  วัฒนธรรมไทย     จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 
    3) 348-314  แบบจ าลองเชงิโมเลกุลสมัยใหม่ส าหรับผู้เร่ิมต้น  จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    4) 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร์  จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   5. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา 2 รายวิชา คือ 
    1) 240-191 อินเทอรเน็ตรวมศูนยส าหรับอุตสาหกรรม  จ านวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
    2) 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    จ านวน 2(1-3-2) หน่วยกิต 
    6. เห็นชอบการปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาและรายวิชาบังคับเรียนก่อนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้ 
  เดิม ใหม่ที่ต้องการปรับปรุง 
332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ 
            ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 
            Numerical Methods and Data  
            Analysis with MATLABORATORY  
            Laboratory 
 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-102 

332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 1 
            Computational Physics I 
 
 
 
 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 332-102 

    ปรับปรุงชื่อรายวิชาและวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 

เดิม ใหม่ 
332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ  
            (Computational Physics)  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 

332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 2 
            (Computational Physics II) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-206 

   7. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
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     1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการ ทองเที่ยว 
      เพื่อเปนรางวัล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
     2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยว 
      เพื่อเปนรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
     4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553  
      และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
     5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
      6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
     7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
     8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
       2554  
     9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559  
    10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    12) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    13) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
        2553 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
    14) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 
        สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 3 มกราคม  
        2561 เป็นต้นไป  
    15) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
        2559 
  8. เห็นชอบการขอเพิ่ม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
      1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
      2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
      3) หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
      4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558  
      5) หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558  
      6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
      7) หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
      8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยนื หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
           2558 
      9) หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยนื หลักสูตรใหม่ พ.ศ 
           2558     
     10) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
     11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลกัสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2559 
     12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2559 
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     13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสตูร 
         ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. 2560 
   15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
        2560 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.2 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท า “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่
มีสมรรถนะและศักยภาพสูงส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และเพื่อสร้างฐาน (platform) การพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ
สร้างต้นแบบของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และ
กระบวนการการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส าคัญ พัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการ
ผลิตบัณฑิตและก าลังคน และให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในภาค
การศึกษาแรกปีการศึกษา 2561 โดยเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตสู่ New S-Curve จ านวน 8 สาขา ดังนี้ 
  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
  3. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
  4. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
  5. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
  6. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
  7. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 
  8. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อเสนอโครงการ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” จ านวน 23 โครงการ เสนอสกอ.พิจารณาซึ่งสกอ.ได้
พิจารณาให้เข้าร่วม 21 โครงการ โดยคณะวิชาแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 โครงการ โดยเป็นโครงการ
ประเภท Non-degree 10 โครงการ  และโครงการประเภท Degree 1 โครงการ ล่าสุด สกอ.แจ้งผลการพิจารณา
โครงการประเภท Non-degree กลุ่มที่ 1 ที่สามารถด าเนินการเตรียมการและประชาสัมพันธ์ได้ ดังเอกสารหมายเลข 4 
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โดยเป็นโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 โครงการ โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ 2 โครงการ  และโครงการ
ประเภท Degree 1 สาขา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
          ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.3 แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
      ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และก าหนดให้ทุก
หลักสูตรเรียนตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  ในการนี้คณะ
แพทยศาสตร์ซึ่งจัดการศึกษาเป็น 3 แผนการศึกษา จึงขอใช้แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้ง 3 แผนการศึกษา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ประชุม 
 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1 หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา โดยมีประเด็นปรับปรุงหลักสูตรดังนี้  

 1. ปรับปรุงหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

และยกเลิกบางรายวิชา  
 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการระชุม 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้

ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
 1. หน้า 10 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ 2.2 ที่ระบุว่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการ
บัญชีหรือเทียบเท่า ขอให้ขยายความค าว่า “หรือเทียบเท่า” ให้ชัดเจนว่าคือสาขาใดบ้าง 
 2. พิจารณาทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาในข้อ 8 ล าดับที่ 8.2 อีกครั้ง 
เนื่องจากหากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ 
 3. ขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาหรือค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดิจิทัล เพื่อให้มีความทันสมัยและพิจารณา
ปรับชื่อรายวิชา 464-511 ระบบสารสนเทศส าหรับวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 
 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561  

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา โดยมีประเด็นปรับปรุงหลักสูตรดังนี้  

 1. ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
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 3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
และยกเลิกบางรายวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชา  

 4. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.2 เร่ืองพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชาและปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 
เมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชาและปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 

 ปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชา 
เดิม ปรับปรุงใหม ่

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพ 
(บังคับ) 

211-331 อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) วิชาชีพ 
(เลือก) 

211-331 อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

วิชาชีพ 
(เลือก) 

216-313 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) วิชาชีพ 
(บังคับ) 

216-313 กระบวนการ
ผลิต 

3(3-0-6) 

216-333 การถ่ายเทความ
ร้อน 

3(3-0-6) 216-333 การถ่ายเทความ
ร้อน 

3(3-0-6) 

 ปรับโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร เดิม ใหม่ 

จ านวนหน่วยกิต 149 149 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

12 
12 
6 

12 
12 
6 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 113 113 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
   - บังคับ 
   - เลือก 

21 
49 
43 
37 
6 

21 
49 
43 
40 
3 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
ง.หมวดวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 

ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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  6.2.2 การปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาและปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเร่ืองการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาและปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 
  ปรับเปลี่ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกมาเป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
225-365 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและเครื่องกล 

Industrial and Mechanical Engineering Laboratory 
1(0-3-0) 

  ปรับโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตร 
เดิม ปรับปรุงใหม ่

แผนการศึกษา
ทางเลือกปกต ิ

แผนการศึกษา 
ทางเลือกสหกิจ 

แผนการศึกษา
ทางเลือกปกต ิ

แผนการศึกษา 
ทางเลือกสหกิจ 

จ านวนหน่วยกิต 145 145 146 146 
โครงสร้างหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา 
2 )  ก ลุ่ ม วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
3 )  ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร ์

12 
12 
6 

12 
12 
6 

12 
12 
6 

12 
12 
6 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 109 109 110 110 
1) ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร ์
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
   - บังคับ 
   - เลือก 

21 
10 
78 
61 
17 

21 
10 
78 
61 
17 

21 
10 
79 
62 
17 

21 
10 
79 
62 
17 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 

ง.หมวดวิชาฝึกงาน 
ไม่น้อยกว่า  
320 ชั่วโมง 

- ไม่นอ้ยกว่า 
320 ชั่วโมง 

- 

 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.3 การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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 6.2.4 การแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของ 
ทันตแพทยสภา 
  คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอเร่ืองการแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2560 ตามความเห็นของทันตแพทยสภาซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง curriculum mapping  โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
หลักในรายวิชาคลินิก เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และเนื่องจากหลักสูตรนี้จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 และยังมี
ประเด็นที่ต้องปรับแก้ในเอกสารหลักสูตร  จึงเสนอแนะให้ใช้ชื่อหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. 2561   ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงดงันี ้
  1. ปรับปรุง curriculum mapping ด้านทักษะทางวชิาชีพ จ านวน 8 รายวชิา  
                2. แก้ไขปี พ.ศ.ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เป็น หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  
              3. แก้ไขเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของทันตแพทยสภา  โดยปรับปรุงการระบุผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน   รายอาจารย์ทันตแพทย์อารีย์   กาญจนประภาส   

    รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 ใหส้อดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสกอ.มีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. ความซ้ าซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ให้แสดงผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท ล าดับที่ 9,10,17,19 และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกล าดับที่ 9,10,16 
 3. แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างรายวิชาระดับปริญญาโทและรายวิชาระดับปริญญาเอกให้ชัดเจน 
 4. แยกให้เห็นความแตกต่างของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกให้ชัดเจน 
 5. ปรับแก้ไขข้อมูลหมวด 7 การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
 6. แยกตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ให้ชัดเจน 
 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.6 การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะพยาบาล
ศาสตร์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
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 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 
 5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.7 การขอเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปิดรายวิชา 515-505 การผลิตสัตว์และความปลอดภัยในผลผลิตสัตว์ขั้นสูง 
จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.8 การเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   กองบริการการศึกษา เสนอเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา ดังนี ้
   1. เปิดรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของแผนการศึกษาปกติ และแผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
ไป จ านวน 5 รายวิชา เพื่อเป็นวิชาเลือกเพิ่มส าหรับนักศึกษาในชั้นปทีี่ 6 ดังนี้   
    1.1 รายวิชา 362-601 เสริมประสบการณ์จักษวุิทยา  จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต 
    1.2 รายวิชา 365-603 เสริมประสบการณ์รังสีวิทยากระดูกและข้อ จ านวน 2(0-2-4)  
      หน่วยกิต 
    1.3 รายวิชา 365-604 เสริมประสบการณ์การดูแลผูป้่วยโรคมะเร็ง จ านวน 2(0-2-4)  
     หน่วยกิต 
       1.4 รายวิชา 371-601 เสริมประสบการณ์ทางด้านหู คอ จมูก ศีรษะและล าคอ จ านวน  
     2(0-2-4) หน่วยกิต 
                1.5 รายวิชา 372-603 เสริมประสบการณ์เวชบ าบัดวิกฤต จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต 
   2. เปิดรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป จ านวน 4 รายวิชา ดงันี ้
 
 



13 

 

    2.1) รายวิชา 225-443 การบรหิารโครงการทางอุตสาหกรรม จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
       ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 
       ปรับปรุง พ.ศ.2559   
     2.2) รายวิชา 235-405 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS3D ในงานเหมืองแร่ จ านวน  
        3(2-3-4) หน่วยกิต  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง 
        แร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553                
   2.3) รายวิชา 230-471 เทคโนโลยีเอทานอล จ านวน 3(3-0-6) หน่วย-กิต และ  
   2.4) รายวิชา 230-461 นวัตกรรมของกระบวนการอบแห้งอาหารและวัสดชุีวภาพ   
      จ านวน3(3-0-6) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559           
  
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 2. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 3. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 4. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 5. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอา จารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 6. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 7. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 8. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 9. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 10 ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 11 ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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 12 ขอเพิ่ม/ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 13 ขอเพิ่ม/ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 14 ขอเพิ่ม/ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 15 ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 16 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 17 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 18 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 19 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 20 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 21 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 22 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 23 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 24 ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.10 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรของหลกัสูตรระดบั 
ปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับปรญิญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวาริชศาสตร์ หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  2. เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยยีาง หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559 
            3. เปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
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             4.  เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   5. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558  

  6. เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  7.  เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559   
   8. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตภูเกต็  
   9. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559   
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  7.1 ก าหนดประชุมครั้งต่อไป 
      ก าหนดประชุมคร้ังต่อไปวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                          (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช)  
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                       ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 
 
 


