
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 1(1/2556) 

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
7. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว 
8. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ ์
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
11. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
12. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู
13. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา 
14. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ  ควัูฒนาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์สมศักด์ิ  ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6.  นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ ์  พานิช ประธานที่ประชมุเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุดังนี้ 
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ประธานแจ้งว่าการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการประชุมครั้งแรกของกรรมการสภา
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ซึ่งเวทีการประชุมนี้เป็นเวทีของการปรึกษาหารือ หาวิธีทําประโยชน์
ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใหม้ากทีสุ่ด เป็นกลไกในการผลักดันให้ ม.อ.ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศ  
ผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทําหน้าที่อุดมศึกษาในมิติใหม่ ๆ เป็น partner การพัฒนาความเจริญ
ของภาคใต้ ผลักดันให้ม.อ. ทํางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ รวมทั้งหาแนวทางให้วิทยาเขตหาดใหญ่พัฒนา 4 วิทยาเขต และ
เชื่อมโยงกับ real sector  โดยประธานจะใช้วิธีต้ังคําถามในแต่ละเรื่องให้ผู้บริหารและกรรมการภายในร่วมกัน
แสวงหาคําตอบ/วิธีการ และให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกการประชุมแต่ละเรื่องในลักษณะตั้งคําถามมากกว่าการบอก
กล่าว  
 
   ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่  2  รบัการรับรองรายงานการประชุม 
        ขอให้แก้ไขวาระที่ 4.2.1 ข้อ 1 ทั้งหมดยกไปไว้ในท้ายวาระที่ 3.3 เป็นย่อหน้าใหม่ 4 ที่ประชุมมมีติ
ให้ฝ่ายบริหารไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดนํามาเสนอสภาวิทยาเขตฯ โดยตอบคําถามดังนี้... 
  3. ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ stakeholder หลากหลายฝ่ายอย่างไรบ้าง              

 
วาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบโดยการนําเสนอ 
 3.1 คําสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู กรรมการและเลขานุการ นําเสนอคําสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวมีอํานาจ 
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และหน้าที่ดังนี้ 
  (1) กําหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการดําเนินงานด้านวิชาการ และวิจัยของวิทยาเขตให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และจุดเน้นของวิทยาเขต 
  (2) เสนอแนะแนวทางในการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้วิทยาเขตดําเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
  (3) พิจารณากําหนดทิศทางนโยบายการมีหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับวิทยาเขตนั้น ๆ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอ
ความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (4) แต่งต้ังกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต 
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2558 
     อธิการบดี นําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์ฐานมหาวิทยาลัยที่ม่ันคง  

  1.1 การเงินและสินทรัพย์ : จัดระบบการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพทางการเงินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

  1.2 ทรัพยากรบุคคล : พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกํากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
บุคคลสายวิชาการทั้งมิติแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรให้เน้นการมีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนา 
งานวิจัยบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ  

  1.3 ระบบคุณภาพ : ยกระดับคุณภาพงานและการพัฒนาในทุกมิติให้มีมาตรฐานเหนือการกํากับ
ด้วยระบบเกณฑ์คุณภาพและการประเมินองค์กรในรูปแบบต่างๆ  

2. ยุทธศาสตร์ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ  
  2.1 การวิจัยและบัณฑิตศึกษา : เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่

เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในระดับนานาชาติ การตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของ
ชุมชน  

  2.2 การจัดการศึกษา : เพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาด
งานสากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม สํานึกสาธารณะและภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์และความเป็นไทย  
  2.3 การบริการวิชาการ : สร้างศักยภาพการบริการวิชาการที่เปิดกว้าง เพื่อยกระดับความ
เข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและหรือชุมชนเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
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   2.4 การทํานุบํารุงวัฒนธรรม : ธํารงรักษาและเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลัง
และขยายผลสู่การปลูกฝังสํานึกด้านการอนุรักษ์ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชน  

3. ยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต  
  3.1 การบรหิารมหาวิทยาลยั : เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงในรูปแบบของ “ระบบ 

มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต” มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  3.2 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนบัสนุน : เพื่อสร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัย

สีขาว/วิทยาเขตสีเขียว และระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินบทบาทอุดมศึกษาบรรลุสัมฤทธิผลได้อย่างยั่งยืน  

  3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-university เพื่อสนับสนุน 
ให้การดําเนินภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเขา้ถึงได้อย่างไม่จํากัด รวมถึงการขยายให้รองรับระบบ 
นิเวศน์ทางปัญญาและการเรยีนรู้ การตัดสินใจทางการบริหารเชิงรุก  

  3.4 สรา้งองคก์รสัมพันธ์และเครือข่ายภายนอก : รักษาระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ 
เครือข่ายภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกันทํางานอย่างเกื้อกูลและพร้อมต่อการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที ่4 ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาต ิ: พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้
ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาใหเ้ป็นสากล 

   ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังนี้ 
   ข้อเสนอแนะในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตรฐ์านมหาวิทยาลัยที่มั่นคง 
    1.1 จะสร้างศรัทธาให้มหาวิทยาลัยได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการบริจาคเช่นเดียวกับที่คนรวย
บริจาคเงินให้วัดและโรงพยาบาล เนื่องจากความศรัทธา  
    1.2 ได้มีการพิจารณาจําแนกแหล่งรายได้ตามเสถียรภาพเป็น 3 ระดับ หรือไม่ คือ (1) ย่ังยืน 
เช่น ค่าธรรมเนียมนักศึกษา (2) ปานกลาง เช่น ค่าบริการวิชาการ (3)  ตํ่า เช่น เงินบริจาค เพื่อวางแผนในการ
หารายได้ 
    1.3 นโยบายการรักษาคนที่เกษียณราชการมีความหนักแน่นเพียงใด มกีารเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสียของการต่ออายุราชการหรือไม่ อย่างไร 

   2. ยุทธศาสตรภ์ารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ 
    2.1 ภารกิจด้านวิจัย  
    2.1.1. ม.อ. ต้ังอยู่ในแถบของ tropical zone แต่ไม่มีการวิจัยที่อยู่ในบริบทของ tropical 
zone ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร  อาหาร ฯลฯ 
    2.1.2 การวิจัยควรเชื่อมโยงกับ financial  and investment model   โดยทิศทางการ
วิจัยของ ม.อ.ควรไปในเส้นทางของ commercialize ซึ่งอาจดําเนินการในลักษณะ open house  
    2.1.3 มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ของ green and blue ใน tropical zone  ซึ่งทัง้
เรื่องของสิ่งแวดล้อม อาหาร ประมง สมุทรศาสตร์ ความย่ังยืน ล้วนเป็น green and blue ใน tropical zone 
ซึ่งโจทย์ค่อนขา้งชัดเจนและสามารถบูรณาการในเชิง interdisciplinary ได้    
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    2.1.4 มหาวิทยาลัยต้องจัดสมดุลการวิจัย ระหว่างการวิจัยที่เน้นตอบโจทย์ปัญหาเอกชน/
ชุมชน  กับการวิจัยที่เน้นนวัตกรรม โดยอาจกําหนดเป็น 80 : 20 และควร focus เรื่องที่จะวิจัยให้ชัดเจน 
สําหรับการวิจัยที่กําหนดไว้ 11 เรื่อง ค่อนข้างมากเกินไป เช่น  
     - โลจสิติกส์ ซึง่ต้องชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งใดและอย่างไรในภาคใต้ทําแล้วมี
ผลตอบรับอย่างไร  
     - ทะเลและชายฝั่ง ควรร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา หรือไม่ 
     - การท่องเที่ยว ควรกําหนดให้เป็นบทบาทของวิทยาเขตภูเก็ตหรือไม่ 
    2.2 ภารกิจด้านการจัดการศึกษา  
    2.2.1 แผนด้านการศึกษากําหนดเรื่องที่จะทําไว้หลายเรื่อง สามารถเลือกเรื่องที่จะทํา
อย่างแน่ชัดได้หรือไม่ 
    2.2.2 ด้านมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีวิธีการอย่างไรจึงจะมีงานวิจัยซึ่งในแผนฯ ไมม่ี
การกล่าวถึงวิธีการ 
    2.2.3 ระบบศิษย์เก่า ทําอย่างไรจึงจะได้ใจศิษย์เก่า มีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ศิษย์เก่าเกิด
ความภาคภูมิใจในสถาบัน ทาํอย่างไรให้ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสถาบัน 
    2.2.4 ทําอย่างไรจึงจะเปลี่ยนวิธีคิดในการทํากิจกรรมของนักศึกษาเป็นกิจกรรมใน
ลักษณะสร้างเสริมปัญญามากกว่ากิจกรรมที่เน้นความบันเทิง ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ที่มีศักยภาพหากมหาวิทยาลัย
ดูแลเอาใจใส่และให้คําแนะนาํที่มากพอรวมทั้งอํานวยความสะดวก เชื่อว่านักศึกษาเป็นผู้สร้างสังคมอดุมปัญญา
ได้  (เป็นการมองนักศึกษาใน New Paradigm)  
    2.2.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ new paradigm ในการพัฒนานักศึกษา 
     (1) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) โดยใช้ฐานของค่านิยม “การถือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และเปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก lecture based เป็น project based 
     (2) การผลิตบัณฑิตไม่เพียงแต่ผลิตในลักษณะ intellectual venture อย่างเดียว 
แต่ต้องผลิตในลักษณะ social venture ด้วย 
     (3) การพัฒนานักศึกษาต้องไม่เน้นความเป็นปัจเจก แต่เนน้ในลักษณะ 
teamwork spirit และเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง   
    2.2.6 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสามารถสร้างความรู้โดยเรียนรู้จากการสรา้ง
ประโยชน์ให้ผู้อ่ืน นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ม.อ.จะต้องนําไปคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ เช่น 
วิธีการใช้หอพักเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สมอง, ใจ, วิญญาณ)     
    2.2.7 การพัฒนานักศึกษาควรบูรณาการกับระบบบริการวิชาการ โดยให้นักศึกษาได้เห็น
โลกภายนอกผ่านการทํางานด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งสามารถทาํให้นักศึกษาเปลี่ยนบุคลิกภาพจากการ
ได้ประสบการณ์จริง 

    2.3. ภารกิจด้านบริการวิชาการ  
    2.3.1 บรกิารวิชาการต้องเน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  

  3. ยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต  
    3.1 จะมกีลไกอย่างไรในการใช้ทรัพยากรรว่มกันระหว่างคณะ /วิทยาเขต 
    3.2 ทําอย่างไรจึงจะดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่ดีเข้ามาในมหาวิทยาลัย และทําอย่างไรจึงจะเติม
เต็มคนให้สมบูรณ์ (thinking, doing, being) 
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     3.3 ควรสร้างเครือข่ายภายนอกโดยใช้กลไกของการปกครองท้องถิ่นผ่านการให้บริการวิชาการ 
เช่น เปลี่ยนแนวคิดของ อบจ.ที่เน้น infrastructure ให้หันมาเน้นเรื่องการให้การศึกษา 

   4. ยุทธศาสตรก้์าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ 
    educational hub เป็นแนวคิดเก่า แนวคิดใหม่คือ open collaborative platform ซึง่จะ
เชื่อมโยงกับเรื่องวิจัยด้วย 
   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  1. มหาวิทยาลยัได้กําหนดแนวคิด (conceptual design) และกําหนดกลไก (mechanism  
design) เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ไว้อย่างไร โดยสถานะของม.อ.ควรตอบ
โจทย์ใน 3 ระดับ คือ  
      - ระดับ global  ม.อ. จะเป็นเลิศในระดับโลกในเรื่องใด  
      - ระดับ regional ม.อ. จะเป็นเลิศในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน ในเรื่องใด 
      - ระดับ local  ม.อ. จะตอบโจทย์ภาคใต้ หรือจังหวัดสงขลาในเรื่องใดบ้าง 
มหาวิทยาลัยต้องกําหนดกรอบแนวคิดให้ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การออกแบบกลไก โดยอาจกําหนดเป็น model ดังนี้  
   (1) business model  อะไร คือ business model ของ ม.อ. โดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ ่
   (2) collaborative model  ม.อ. จะร่วมมอืระหว่างวิทยาเขตกันอย่างไรโดยที่แต่ละวิทยา-
เขตยังคงความโดดเด่นของตน และจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างไร ต้องกําหนดให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน
และแน่นอน เช่น ในเรื่องของอาหาร ม.อ. จะร่วมมือกับใคร อย่างไร 
   (3) financial and investment model  เช่น ระบบศิษย์เก่า, การต้ัง advisory board  
โดยเชิญคนสําคัญ ๆ ระดับโลก/ภูมิภาค /ท้องถิ่นมาเป็นกรรมการ เป็นต้น 
   2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนด benchmark และ milestone ทําให้ไม่สามารถมอง
ภาพในอีก 5 ปีข้างหน้าได้ว่า ม.อ. จะมีหนา้ตาอย่างไร และทําให้ไมส่ามารถบอกได้ว่าในส่วนของ 
collaborative model ม.อ.จะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (U to U)  ระหว่างรัฐ/เอกชน (U to 
G) และระหว่างท้องถิ่น (U to C) อย่างไร    
   3. มหาวิทยาลัยจะบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างไร เพื่อช่วยสร้างลักษณะ (character) ของนักศึกษา  
   4. ที่ประชุมมมีติให้ฝ่ายบริหารไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดมานําเสนอสภาวิทยา-
เขตฯ โดยตอบคําถามดังนี้ 
    - ร้อยละ 10 ของหลักสูตรที่เป็นที่นิยมหรือมีความสําเร็จสงูคือหลักสูตรใดบ้าง  
    - ร้อยละ 10 ของหลักสูตรที่ลา้สมัย คือหลกัสูตรใดบ้าง  
    - ร้อยละ 80 ที่เหลือจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร  
 

  3.3 สถานวิจยัเทคโนโลยพีลังงาน  
 รองศาสตราจารย์ศุภศิลป์  มณีรัตน์ นําเสนอสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดยเน้นงานวิจัยด้าน
พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการแกปั้ญหาวิกฤตพลังงาน ทิศทางงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนนี้เน้น
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ดังนี้ 
 1. ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางข้น จากมูลสัตว์ ขยะมลูฝอย และพืชพลังงาน 
การทําความสะอาดก๊าซชีวภาพ  
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 2. ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทลิเอสเตอร์แบบต่อเนื่อง   ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอ
ดีเซล  ไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใช้น้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาล์มชนิดต่างๆ ในเครื่องยนต์ 
 3. เทคโนโลยีอบแห้ง เน้นกลุม่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งยางพาราและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนากระบวนการอบแห้งด้วย
เทคนิคต่าง ๆ  

 4.เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหม้ไม้ยางพารา การเผาไหม้ไขจากไบโอดีเซล 
การเผาไหม้เสน้ใยและทะลายปาล์ม การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ 

 ทั้งนี้ในทิศทางการวิจัยดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน 

   ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะดังนี้ 
   1. จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถานวิจัยได้อย่างไร 
   2. สถานวิจัยม ีpartner เช่น ภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม อยู่ทีใ่ดบ้าง 
   3. นักศึกษาทํา project ภายใต้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่ 
   4. ใช้เป็น access ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้หรือไม่ 
   5. ควรมีการพฒันาต่อยอดขึ้นไป (step up) ให้ดีกว่าเดิม ซึ่งผู้บริหารต้องเลือกเรื่องที่จะพัฒนา
ต่อยอดให้ถูกต้อง 
   6. สามารถเข้าถึงกองทุนวิจัยพลังงานหรือไม่ 
   7. ไม่ควรเน้นศาสตร์การผลติอย่างเดียว ควรเน้นศาสตร์ด้านประหยัดเพื่อลดต้นทุนและตอบ
โจทย์เรื่องโลกร้อน และควรมีองค์ความรู้ที่กว้างกว่านี้เพื่ออธิบายทิศทางบางเรื่องหรือชี้นํานโยบายได้ โดยเฉพาะ
นโยบายของภาคใต้ ไม่ใช่เนน้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและเอาไปใช้เพียงอย่างเดียว 
   8. ควรบูรณาการกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   9. นักวิจัยใหมท่ี่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตอย่างไร 

 
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคิดเหน็ 
 4.1 เรื่องสืบเนื่อง 
   (ไม่ม)ี 
 
 4.2 เรื่องเสนอใหม่ 
  4.2.1 การเปิดสาขาใหม่ ปี 2557-2561 
 ฝ่ายวางแผนเสนอการขอเปิดสาขาวิชาใหม่ของคณะหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขต
หาดใหญ ่จํานวน 24 สาขาวิชา โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาเอก 14 สาขาวิชา (โท– เอก 4 สาขาวิชา ) ระดับ
ปริญญาโท 8 สาขาวิชา ระดับปริญญาตร ี2 สาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ ปีการศึกษา 
2557-2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม ให้ทบทวนแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ โดยใหร้ับข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้เป็น
แนวทาง 
    1. การเปิดหลักสูตรต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่จัดหลักสูตรแบบเดิม ๆ แต่ต้อง “flipped 
classroom”  



8 
 
    2.  คําถามสําหรับการเสนอเรื่องการเปิดสาขาใหม่ 
     -  มี partner (ทั้งที่เข้ามาร่วมทํางานและรวมทั้งที่จะรับนักศึกษาไปทํางาน) หรือไม่ 
และอยู่ที่ใด 
     -  ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการใชบั้ณฑิต ได้มี
การปรึกษาหารือ stakeholders หลากหลายฝ่ายอย่างไรบ้าง 
     -  มีการสร้างงาน สร้างผู้ประกอบการ หรือไม่ อย่างไร 
     -  มีความทันสมัยหรือไม่ อยา่งไร  
    -  หน่วยงานทีเ่ปิดหลักสูตรมกีารทําวิจัยหรือไม่ เพียงใด มองไปในอนาคต (up to date)  
 หรือไม่  
    3.  ควรปรับภาพประเด็นต่อไปน้ีให้ชัด 
     (1) position ของมหาวิทยาลัย 
     (2) man power ของไทยในอนาคตเป็นอย่างไร โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ 
      - demand side หรือ supply side 
      - basic หรือ advanced 
      - ความเป็น uniqueness 
      - การเชื่อมโยงกับ research agenda  
ซึ่งมหาวิทยาลยัควรทํา cluster ของหลักสูตรสําหรับอนาคต ซึ่งบางส่วนอาจเป็นหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วทําให้ดี
ขึ้น บางส่วนอาจเป็นสาขาใหม่ที่จะต้องมีทันที และบางส่วนที่เก่าและลา้สมัยต้องกลา้ตัดสินใจในการปิด 
    4.  แนวคิดเรื่องความเป็นนานาชาติมีความชัดเจนเพียงใด และกําหนดไว้ในระดับใด ซึ่ง
หลักสูตรนานาชาติต้องมีลักษณะ global standard  
    5.  เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดความซ้ําซ้อนของหลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด เช่น ความ
ซ้ําซ้อนมีความหมายเพียงใด 
    6.  หลักสูตรเฉพาะของแต่ละวิทยาเขตคืออะไร 
    7. key point 
     (1) ความซ้ําซอ้นจะ pooling หรือ sharing ได้หรือไม ่
     (2) advanced หากทําเองเพียงลําพังไม่ได้จะ partnering อย่างไร 
     (3) ทํา guiding principle ขอบเขตในการมองภาพ scenario ในอนาคตว่าหลักสูตร
ใน 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร อะไรคือ priority ที่จะต้องมีเป็นของ ม.อ.และในส่วนที่ยังไม่ชัดจะไปร่วมมือกับใคร
ที่จะทําให้มคีวามชัดเจนขึ้น   
     (4) จะตอบโจทย์ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าอย่างไร   
    8.  อุดมศึกษาไทยไม่ได้อยู่ใน expansion phase อีกต่อไป แต่อยู่ใน consolidation 
phase ต้องทําคุณภาพของอุดมศึกษาให้ดีขึน้ ต้องแข่งขันได้ การมุ่งหน้าขยายหลักสูตรไม่ได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้มหาวิทยาลยั   
    9. การเสนอเรือ่งให้ที่ประชุมพิจารณาของฝ่ายบริหารต้องมีข้อมูลประกอบให้มากกว่านี้ 
ยกเว้นเรื่องที่มีความซับซ้อนเกินกว่าจะตัดสินได้ 
 
 4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะ 
วิทยาศาสตร ์  
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  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตฯ พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

    มติที่ประชุม อนุมัติและใหร้ายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
โดยให้ระบุการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ไว้ในหลักสูตร และให้รายงานสถานภาพการจัดการ
เรียนการสอนปีละครั้ง 
 

 4.2.3 แนวทางการจัดระเบยีบวาระการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ 
    ฝ่ายเลขานุการนําเสนอเรื่องแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ เพื่อสภาวิทยาเขตฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแนวทางการจัดวาระการประชุมประกอบด้วยวาระ
ดังต่อไปนี้ 
    วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
    วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
    วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    วาระที่ 4 เรื่องนโยบายทางวิชาการ 
    วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 เรื่อง สืบเนื่อง 
      5.2 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม ่
      5.3 เรื่อง พิจารณาทักท้วง 
    วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

    มติที่ประชุม เห็นชอบและใหจ้ัดประชุมในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของทุก 3 เดือน เวลา 
09.00 น.–14.00 น. ทั้งนี้ กรณีมีหลักสูตรทีต้่องเร่งรีบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยใช้มติเวียนแทนการจัดประชุม 
และใหม้หาวิทยาลัยสร้าง “ตะแกรง” หรือ แนวทางการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเพื่อใช้ประกอบในการขอมติ
เวียน 

 5.3 เรื่องพิจารณาทักท้วง 
  5.3.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสกอ.)  
   กองบริการการศึกษา เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
จีน หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตสกอ. เพื่อสภาวิทยาเขตฯ 
พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติโดยให้แก้ไขรายละเอียดในเอกสารแบบรายงานแก้ไขข้อมูลหลกัสตูรฯ 
ข้อความ“เนื่องจากเป็นเจ้าของภาษาจีน” เป็น “เนื่องจากพูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่” ก่อนรายงานการอนุมัติให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

  5.3.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรพยาบาล- 
ศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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