
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                    ครัง้ที ่3(1/2557) เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2557 

 
 

 ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้มีการประชุมครัง้ที ่3(1/2557) 
ในวันที ่10 มีนาคม 2557 
 
 ในการนี้จึงขอนาํเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ฯ ครัง้ที ่3(1/2557) ใน
วันที ่10 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ฯ ในคราวประชุมครัง้ที่ 
4(2/2557) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้ว 
 
 จึงเสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ ่/ เมษายน 2557 
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รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที ่3(1/2557) 

วันจันทร์ที ่10 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. 
ณ หอ้งประชุมลีลาวดี คณะศลิปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.นกัสิทธิ์  คูวฒันาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนทิ  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สุวทิย์  เมษนิทรีย ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสมพร  ใชบ้างยาง กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
7. อธิการบด ี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล 
8. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรต ิ
9. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว 
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
11. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั  กาญจนสุวรรณ 
12.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห ์
13. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
14. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
15. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย กรรมการและรองเลขานกุาร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีพล  ศรีชนะ 
16. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวทิยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา 
17. ผู้อํานวยการกองบรกิารการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
18. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
19. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิรวิรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารยก์ติติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปยิะวัติ  บญุ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
5. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ  
7. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวตัิ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ ์ ทีฆสกุล 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วสุิทธิ์เมธางกรู 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
 ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน ์ พงศ์ดารา 
5. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสรา้งกายภาพ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรกิชัย  ทองหน ู
6. ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
7. ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีวัฒน์  หงัสพฤกษ ์
8. ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศึกษา 
 ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง 
9. ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายสวัสดิการนกัศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล 
10 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายองค์กรสัมพนัธ์ 
 ดร.พีรภัฏ  รุง่สัทธรรม 
11 คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ (แทน) 
12 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโ์รจน ์
13 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ (แทน) 
14 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์คณดถิ  เจษฎ์พัฒนานนท์ (แทน) 
15 คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑิต 
16 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศิริรตัน์ 
17 คณบดีคณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนัจฉริย์  ด่านสวัสดิ์ 
18 คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารยว์ศิน  สุวรรณรัตน ์
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19 ผู้อํานวยการโครงการจดัตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อษุา  เชษฐานนท ์
20. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารยี์  คณาวิวัฒน์ไชย  
 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารยน์ายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานทีป่ระชมุเปดิประชมุและได้
ดําเนนิการประชุมตามวาระการประชุมดงันี ้
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ประธานแจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เลื่อนมาจากการประชุมที่กําหนดในวันที่ 14 มกราคม 2557 
 
   ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1  เรือ่งดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่     
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารายงานเรื่องการวเิคราะห์หลักสูตรของมหาวทิยาลัย โดยพิจารณาร้อยละ 
10 ของหลักสูตรที่เป็นที่นิยมหรือมีความสําเรจ็สูง ร้อยละ 10 ของหลักสูตรทีล้่าสมัย และเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหลกัสูตรทีเ่หลือรอ้ยละ 80 โดยในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้วิเคราะห์ และจัดกลุ่ม
หลักสูตรตามประเด็นยทุธศาสตร์วิจยัของมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะตามเอกสารวาระ
นโยบายทางวิชาการวาระที่ 4.1 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้จดัทําร่างเกณฑ์การจัดกลุ่มหลักสูตรทีเ่ปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดกลุ่มหลักสูตรสาขาที่มีความซํ้าซ้อน/ใกล้เคียง ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 ที่ประชุมรับทราบ และอภิปรายเกี่ยวกับร่างเกณฑ์การจัดกลุ่มหลักสูตรฯ อย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า 
ร่างเกณฑ์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดกลุ่มหลักสูตร แต่ยังต้องพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถ
ชี้วัดและอธิบายได้ ซึ่งการจัดกลุ่มหลักสูตรควรแยกเป็นกลุ่มสาขา กําหนดเกณฑ์/ตัวชี้วัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่มสาขา โดยกรอบในการพิจารณากําหนดเกณฑ์และตัวชี้วัด เบื้องต้นอาจพิจารณาจากสามส่วนคือ การตอบโจทย์
ความต้องการกําลังคนของประเทศ  ความสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และผลลัพธ์  โดยแต่ละส่วนควรมองให้รอบด้าน
ครอบคลุมทุกมิติ 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
           4.1 Mapping หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
    คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย นําเสนอ Mapping หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปจัจุบันและอนาคต 
เพื่อขอข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอ้มทั้งขออนุมตัใินหลักการแผนการเปดิ
หลักสูตรในระยะ 5 ปี 
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    ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบในหลักการและอนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งจะเปิดสอนในปกีารศึกษา 2557-2561 รวม 37 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปรญิญาเอก 18 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 หลักสูตร และปริญญาโท 17 หลักสูตร  
    ประชุมใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเปิดสอนแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงคไ์ม่เหมือนกัน ควรวางแผน
ระยะยาวและวิเคราะห์ความพรอ้มทั้งในด้านบคุลากร ทรัพยากร รวมถงึความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ควรมีความร่วมมือทั้งระหว่างคณะ วิทยาเขต รวมถึงคณะอื่น ๆ 
ของต่างมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกันเพื่อให้เป็น partnership  

  
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 
          5.1 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสภาสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่
  อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันที ่8 มีนาคม 2557   
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี ้
 เดิม รองศาสตราจารย ์ดร. เกรกิชัย ทองหน ู
      รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ 
 ใหม่ รองศาสตราจารย ์ดร. จุฑามาส ศตสุข 
                         รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 เพิ่มเติม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น กรรมการและรองเลขานุการ 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
  6.1 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม ่
    6.1.1 การพิจารณาทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้รายงานการให้ความเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศชุมชนหลักสูตรใหม ่
พ.ศ… 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ….เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป โดยมีความเห็น
และเสนอแนะดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน ควรตั้งโจทย์โดยให้ชุมชนเป็นหลัก เป็นการเข้าไปเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชน แต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
 2. ให้นํา Best Practiceในการจัดการท่องเที่ยวของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรและ
ควรมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งควรมีความร่วมมือระหว่างคณะ และวิทยาเขตอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อตอบโจทย์ให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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 3. ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน (Active learning) และให้จัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลัก 3P ได้แก่ Place, People และ Product 

 4. ให้มีรายวิชาที่เกีย่วกับการจดัการขยะหรือของเสียในชุมชน(Waste Management) 
 
    6.1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
    6.1.4  หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ...   
   กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรเพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร
ดังนี้ 
    1. หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ...  
    2. หลกัสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ...  
 
   มติที่ประชุม อนุมัติโดยให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ เป็น “เภสัชกรรมอุต-
สาหการ” ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด และให้รายงานการอนุมัติหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
  6.2 เรื่อง พจิารณาทักท้วง   
 6.2.1 การปรับปรุงหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ตามข้อสังเกตของสกอ. 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
   6.2.2 การเปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอเรื่องการเปิดรายวิชา ปรับปรงุรายวิชา ปรับเปลี่ยนรายวิชา เปลี่ยน 
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน เพิม่วิธีการวัดและการประเมินผล และแก้ไขการเขียนจํานวนชัว่โมงในวงเล็บของรายวิชา 
ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดงันี้  
  เปิดรายวิชา 
   895-206 จิตวิทยาการทํางาน           จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
   895-236 วรรณกรรมอาเซยีน                   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกติ  
   895-138 จีนในโลกสมัยใหม่       จํานวน 3(3-0-6) หนว่ยกติ 
   895-106 ดนตรีอาเซียน                                                 จํานวน 3(3-0-6)  หน่วยกิต   
   895-238 ศิลปหัตถกรรมกับสังคมไทยปัจจุบัน                         จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
   ปรับปรุงรายวิชา  
       348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชวีภาพ    
  ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ หลัก- 
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดงันี ้

รายวิชา เดิม ใหม ่
475-303                            3(3-0-6) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนษุย ์

หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชพีเลอืก 
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รายวิชา เดิม ใหม ่
475-401               3(3-0-6) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชพีบงัคับ 

4. เปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน รายวิชา 472-310 จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 

472-310  จริยธรรมทางธุรกิจ                       3(3-0-6) 
เงื่อนไข :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

472-310   จรยิธรรมทางธุรกจิ               3(3-0-6) 
               เงือ่นไข : -                    

  เพิ่มวิธีการวัดและการประเมินผลรายวิชา 478-304 ฝึกงานทางการจดัการการท่องเที่ยวใน 
อุตสาหกรรมไมซ์ และ 478-407 สหกิจศึกษา และปรับจํานวนชั่วโมงในวงเลบ็ รายวิชา 478-307 เตรียมสหกิจคึกษา ใน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการและการทอ่งเที่ยวเพื่อ เปน็รางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555 ดังนี ้
       “ 478-304 ฝึกงานทางการจัดการการท่องเทีย่วในอตุสาหกรรมไมซ์ และ 478-407 สหกิจ
ศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G, P, F และ 478-307 เตรยีมสหกิจศึกษา ปรับจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น “1(0-3-0)” 

     แก้ไขการเขยีนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษาในหลกัสูตรของคณะวทิยาการ
จัดการ ดงันี ้

ชื่อหลักสูตร รหัส-ชื่อรายวชิา เดิม นก. ปรับใหม่ ใช้กับน.ศ.

รหัส 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2553 

460 -300  เ ต รี ยมสหกิ จ

ศึกษา 

1(1-0-2) 1(0-2-1) 54 เป็นต้นไป 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

474 -403  เ ต รี ยมสหกิ จ

ศึกษา 

1(1-0-2) 1(0-2-1) 55 เป็นต้นไป 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

475 -310  เ ต รี ยมสหกิ จ

ศึกษา 

1(1-0-2) 1(0-2-1) 55 เป็นต้นไป 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

477 -313  เ ต รี ยมสหกิ จ

ศึกษา 

1(1-0-2) 1(0-2-1) 55 เป็นต้นไป 

 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
  
   6.2.3 การเปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการขอเปิด และปรับปรังรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 
รายวิชา ดังนี้ 

  เปิดรายวิชา  
  319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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  890-508 จิตวิทยาการศึกษา     จํานวน 2(0-4-2) หน่วยกิต 
  ปรับปรุงรายวิชา  
  890-507 ความเป็นครูและการสอนภาคปฏิบัติ 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติต่อไป 
 

   6.2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 
  1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารย์ภาณพุนัธ์  ประภาดิกลุ 

 
อาจารยข์วัญตา  ขาวม ี
คุณวุฒิ  
- ปร.ด. (ปฐพีวทิยา) ปฐพีวทิยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2556 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ปฐพวีทิยา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปฐพศีาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2548 

   2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 คณะเภสัช
ศาสตร์ 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดร.วิลาวัณย์  ทองเรือง       

 

 
ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ม.สงขลานครินทร,์ 2554 
- ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2548 

   3.  หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 คณะเภสชัศาสตร์ 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผศ.ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล 

 
ดร.ภาณพุงศ์  พุทธรักษ ์
คุณวุฒ ิ
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร,์ 2554 
- ภ.บ. (การบรบิาลทางเภสัชกรรม), ม.สงขลานครินทร,์ 2550 

ดร.อุษณยี์  วนรรฆมณ ี  อาจารย์ชลิตพล    ณ นคร 
คุณวุฒิ 
- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), ม.สงขลานครินทร,์ 2553 
- ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2549 
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  4. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์ 

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
อาจารย์ศรีวิกาญจน์  กุลยานนท ์

 

 
อาจารยS์huaishuai  Zhang 
คุณวุฒ ิ
MTCSOL (Master of Teaching Chinese to Speakers of Othe
Languages), Fudan  University, P.R. China, 2556 

  5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์นงเยาวช์ัยทอง 

 

 
อาจารยร์สติกรขวัญชุม 
คุณวุฒ ิ
- พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว), 
ม.ขอนแก่น, 2550 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ,วพบ.สุราษฎร์ธานี ,2545 

 และเพิ่มอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
อาจารย์ชุลีพร  หีตอนันต ์
คุณวุฒ ิ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ 
ชุมชน),ม.สงขลานครินทร,์2555 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต,วพบ.สุราษฏร์ธาน,ี2548 

 

 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
   6.2.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
เดิม ปรับใหม่ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผศ.ดร.ศรีรัตน์  กสิวงศ ์

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดร.วิลาวัณย์  ทองเรือง 
คุณวุฒิ - ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534 
         - ปร.ด.(ระบาดวิทยา) ม.สงขลานครินทร์, 2551 
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  2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

เดิม ปรับใหม่ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.เถวยีน  วิทยา 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.พรอษุา  จิตพุทธ ิ
คุณวุฒิ – วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร,์ 2542 
          - วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร)์ 
ม.มหิดล, 2545 
          - Ph.D.(Materials Science and Engineering), 
The Pennsylvania State University, U.S.A., 2553 

  3. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เดิม ปรับใหม่ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.ชาลี  ไตรจนัทร ์

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.จุฑามณ ี ตระกูลมุทตุา 
คุณวุฒิ     - ร.บ.(บริหารรัฐกิจ), ม.ธรรมศาสตร์,2526 
             - พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร,์ 2530 
            - Ph.D. (การจัดการ), ม.สงขลานครนิทร,์ 
2555 

  4. หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

เดิม ปรับใหม่ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ.ดร.ยทุธนา  ศิริวัธนนุกูล 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Animal Production), U.Putra 
Malaysia, Malaysia, 2542  

เพิ่มใหม ่ รศ.ดร.สุไกร  เพิ่มคํา 
คุณวุฒิ Ph.D. (Entomology), U. of Queensland, 
Australia, 2536 

  5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
เดิม ปรับใหม่ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ.ดร.วสันณ์  เพชรรตัน ์

 
คงเดิม แต่ไม่เปน็อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.เสมอใจ  ชืน่จิตต ์ ดร.ชนินันท์  พรสุริยา 
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 
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  6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

เดิม ปรับใหม่ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ.ดร.ศิริชยั  ศรีพงศ์พันธุ ์

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร 
คุณวุฒิ ปร.ด.(สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2555 

 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 
                (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                            (ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิารณ์  พานิช)  
                       รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                              ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่        
           กรรมการและเลขานกุารสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่           
 
 
 
 
 
 
 


