
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 4(2/2557) 

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 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. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล  ศรีชนะ 
12. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา 
13. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
14. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
15. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
16. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ  ควัูฒนาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแพทย์สมศักด์ิ  ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
8.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ กรรมการ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทฆีสกุล 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา 
 ดร.สุขสวัสด์ิ  ศิริจารุกุล 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข ์
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ พญ.จิตเกษม สุวรรณรฐั (แทน) 
10. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลมิรัตนโรจน์ 
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
13. คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ (แทน) 
14. คณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
15. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี  ชีวกิดาการ (แทน) 
16. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ (แทน) 
17. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี  วิบูลย์พงศ์ 
18. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศภุธีรสกุล 
19. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์ 
20. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย  
 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุดังนี้ 
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่มี 

 
วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 3(1/2557) เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2557 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1  เรื่องดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่     
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็น

เรื่องที่ฝ่ายบริหารนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการใน 4 ประเด็นคือ  
1. ร่างเกณฑ์การจัดกลุ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. การจัดกลุ่มหลักสูตรสาขาที่มีความซ้ําซ้อน/ใกล้เคียง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. Mapping หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
4. การปรึกษาหารือกับ Partners/Stakeholders 

โดยใน 3 ประเด็นแรกฝ่ายบริหารได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหาข้อสรุป/แนวทางดําเนินการ และมอบหมายให้รอง-
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนําผลการดําเนินการรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
สําหรับการปรึกษาหารือกับ  Partners/Stakeholders อยู่ในระหว่างพิจารณากําหนดกลุ่ม Partners/ 
Stakeholders และคาดว่าจะจัดให้มีการปรึกษาหารือกับกลุ่ม Partners/Stakeholders ภายในเดือนกรกฎาคม 
ก่อนการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าเป้าหมายการดําเนินการคือคุณภาพของหลักสูตร แต่การ
ดําเนินการค่อนข้างยึดอยู่กับคุณภาพตามฐานของวิชาการ หรือ supply oriented ควรสร้างความสมดุลด้วย
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คุณภาพที่เป็นความต้องการ (demand side) โดยให้มีกลไกที่มากกว่าการพูดคุยกันเองภายใน เช่น รวมกลุ่ม
หลักสูตรและเชิญภาคอุตสาหกรรม หรือ demand side ที่เป็น real sector  มาช้ีแนะแนวทางในการดําเนินการ 
ซึ่งหลักสูตรนอกจากจะเข้มแข็งด้านวิชาการแล้วต้องเชื่อมโยงกับของจริง (reality) ทั้งในเชิงแนวคิดและทางปฏิบัติ 
 สําหรับการพูดคุยกับ Stakeholders ประธานกําหนดให้จัดในวันที่ 7กรกฎาคม และจัดประชุม
สภาวิทยาเขตวาระปกติในวันที่ 8 กรกฎาคม โดยการพูดคุยกับ Stakeholders ควรแบ่งเป็นกลุ่มตาม cluster 
วิจัย และนิยามกลุ่ม Stakeholders ให้ชัดไม่ควรมองเฉพาะระดับท้องถิ่นแต่ควรมองให้ไกลถึงระดับ world class 
ซึ่งฝ่ายบริหารต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่า Stakeholders ระดับโลก ระดับภูมิภาค (อาเซียน) มีหรือไม่ และคือ
ใคร หาก Stakeholders เป็นกลุ่มเดิมๆ ก็จะได้คําตอบเดิม ๆ ทําให้การพบปะพูดคุยกันเป็นเพียงธรรมเนียม
ปฏิบัติ (conventional) และเป็น  Stakeholders ของอดีต ไม่ใช่ Stakeholders ของอนาคต 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
          4.1 ยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัยของวิทยาเขตหาดใหญ่ 
    รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนการ
วิจัยของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเชื่อมโยงจากประเด็นวิกฤติโลก (Global Issue) สู่ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
และภูมิภาคจนถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การกําหนดกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยจากต้นน้ํา เช่นประเด็น
ยุทธศาสตร์ การบริหารคลัสเตอร์ เครือข่ายวิจัย และระบบบัณฑิตศึกษา สู่การใช้ประโยชน์ปลายน้ําทั้งในเชิง
ชุมชน พาณิชย์ และนโยบาย ซึ่งมีกลไกทั้งการทํางานร่วมกับชุมชน (CILO) และอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งอธิการบดีเพิ่มเติมว่า
มหาวิทยาลัยมองภาพการวิจัยโดยยึดผู้ใช้หรือการนําวิจัยไปใช้ประโยชน์ แล้วย้อนกลับมาสู่การออกแบบระบบ 
พร้อมทั้งมองภาพปัญหาของโลกด้วยส่วนหนึ่งเพื่อนํามาเป็นโจทย์วิจัย 
 
    ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะดังนี้ 
    1. ใช้ตารางเมทริกซ์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์วิจัยของ ม.อ. โดยใช้มิติของ local,  regional, global 
และ economic, social, environment และพิจารณาว่างานวิจัยของ ม.อ. ควรอยู่ ณ จุดใด เช่น ด้าน natural 
disaster management เรื่องน้ําท่วม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ที่มองเพียงมิติเดียวทั้งที่ความจริงสามารถบูรณา
การกับ economic, social, environment ได้โดยเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาปัตยกรรม (คณะสถาปัตยกรรม) การ
ออกแบบผังเมือง (คณะวิศวกรรมศาสตร์) การอยู่ร่วมกันในชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ซึ่งหากหลายๆ คณะทํา
ร่วมกันในลักษณะสหวิทยาการทําให้การวิจัย proactive มากขึ้น และสามารถวิจัยจากระดับ local สู่ระดับ 
global ได้ 
    2. งานวิจัยบางอย่างของ ม.อ. สามารถก้าวสู่ระดับโลกได้แต่ต้องโฟกัสให้ชัด เช่น เรื่องยาง
ธรรมชาติ ซึ่งต้องชัดเจนว่า counterpart คือใคร หรือจะ collaborative กับใคร คู่แข่งขันคือใคร และควรวิจัยใน
ลักษณะสหวิทยาการ และมองในหลายๆ มิติ  
    3. การวิจัยต้องมองในเรื่องของ stock and flow คือทําอย่างไรให้สิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ ม.อ. เช่นทําให้ 
ม.อ. เป็น research workshop หรือ main research forum ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดนักวิจัยระดับโลกให้
อยากเข้าร่วม เช่น เรื่องยางพารา เนื่องจากข้อจํากัดของแต่ละสถาบันคือการผลิตบุคลากรที่เป็นคนเก่งได้ไม่ทัน จึง
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการว่าจะสามารถดึงดูดคนเก่งของโลกมาร่วมได้อย่างไร นอกจากนี้ควรสร้าง open 
collaborative platform เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภายนอกแต่ต้องรู้ว่า research community เป็นใคร
และจะ link ในเรื่องใด ซึ่งการทํางานบนระบบเปิดจะช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างงานวิจัยที่เป็น basic 
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research กับ applied research หรือ demand side กับ supply side ได้  
    4. ควรทําระบบเชื่อมโยงข้อมูล (systematic alignment) เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังไม่เชื่อมโยง 
เช่น งานวิจัยแต่ละ cluster ขึ้นอยู่กับคณะทําให้ไม่เห็นภาพของคน เงิน งาน ของแต่ละ cluster โดย systematic 
alignment อาจแยกเป็น 3 กลุ่มตามความคาดหวังผลที่จะได้รับจากงานวิจัย คือ 1. กลุ่มที่มุ่งเน้นวิชาการ  2. กลุ่ม
ที่ม ุ ่งเน้นงานวิจัยที่สัมพันธ์กับโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ หรือทํางานร่วมกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ (สหกิจศึกษา) 3. กลุ่มที่
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (product) และอาจเพิ่มมิติของการสนับสนุนนักวิจัยที่อยู่ในระดับ top โดยการ benchmark กับ
ต่างประเทศ 
  5. การขับเคลื่อนงานวิจัยผู้บริหารต้องมีบทบาทดังนี้ 
    - กําหนดนโยบายให้ชัดเจน บอกได้ว่าม.อ.จะเป็นผู้นําด้านวิจัยในเรื่องใด 
      - สื่อสาร ทําความเข้าใจ โดยใช้วิธีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ สร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้ออํานวย เช่น การใช้สญัลักษณ์เชิงพิธีกรรม /ประวัติศาสตร์ /อุดมการณ์ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า
นักวิจัย 
    - ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับโจทย์วิจัยระดับชาติ 
    - ดูแลและจัดสรรทรัพยากร 
    - ดึงดูดคนเก่ง 

 6. ในเชิงยุทธศาสตร์ งานวิจัยใดที่สามารถเปน็ผู้นําในการกาํหนดหรือควบคุมมาตรฐาน งานวิจัยนั้น
จะมีอํานาจต่อรอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่างานวิจัยใดที่สามารถผลักดันใหช่้วงชิงการนําไปสู่การเป็นผู้
กําหนดมาตรฐานได้บ้างโดยเฉพาะงานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี  

 7. ควรกําหนดกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยใหม่ให้ชัดเจน และควรแก้ปัญหานักวิจัยใหม่ที่ยังไม่
เข้าใจงานวิจัยด้าน demand side โดยการ mobilize ผ่านกระบวนการผลิตบัณฑิต 

   8. งานวิจัยจํานวนมากหากเพิ่มมิติทางเศรษฐศาสตร์จะทาํให้สมจริงมากขึ้น 
 9. ขาดงานที่ต่อยอดจากสิทธิบัตร 
 10. ยุทธศาสตร์วิจัยควรครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์เนื่องจาก
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมนุษย์เป็นสําคัญ 
 11. ควรจัดใหม้ีการคุยข้ามศาสตร์เพื่อหาโจทย์วิจัย 
 12. ควรขับเคลื่อน RC ให้ได้ตาม KPI ที่กําหนด ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 13  พิจารณานําเรื่องกองทุนวิจัยเข้าวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่ม ี
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม่ 
    6.1.1 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ...เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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 มติที่ประชุม ให้พิจารณาทบทวนในประเด็นต่อไปนี้  

 1. นําเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิจัยการตลาดของหลักสูตรในที่ประชุมสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่อีกครัง้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร มีจาํนวนเท่าใด เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยแสดงให้เหน็ถึงราย- 
ละเอียดกระบวนการวิจัย และนําไปสู่ผลลัพธ์การวิจัย  

 2. ในส่วนที่หลักสูตรระบุว่ามุ่งเน้นความเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ให้แสดงบริบทความเป็น
ประชาคมอาเซียนของหลักสูตรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การสร้างความร่วมมือด้านการตลาดกับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรที่เปิดสอนที่อ่ืน  

 3. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรใหญ่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่
เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอทางเลือกเพิ่มเติม คือ ให้เปิดสอนเป็นกลุ่มวิชาย่อยในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แทนการเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรอื่นๆ เป็น
หลักสูตรต่อยอด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด รวมถึงให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 6.1.2 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชา 
ทันตกรรมบูรณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  

 
    6.1.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบณัฑิต  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. …. 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ….. 
เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีความเห็นและ
เสนอแนะ ดังนี้ 

 1. พิจารณาเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อให้
เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร และเป็นการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

 2. ตรวจสอบรายวิชา 191-717 การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 3(3-0-6) 
หน่วยกิต ของหลักสูตรนี้ ซ้ํากับรายวิชาของหลักสูตรอื่นหรือไม่ 
 
  6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
   6.2.1 การเพิ่มรายวิชาและเปลี่ยนแปลงรายวิชาระดับปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเพิ่มรายวิชาและเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังนี้  
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  การเพิ่มรายวิชา 
   เพิ่มรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกประจําสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เป็นวิชาเลือกเสรี จํานวน 2 รายวิชา คือ 
   571-545 การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)  จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
   571-549 สารสนเทศทางพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Information)  จํานวน 1(1-0-2) 
หน่วยกิต 
  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน 
   เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 324-473 มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเคมีสหวิทยาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 

เดิม ใหม่ 
324-473 มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพใน 
            ห้องปฏิบัติการ 
รายวิชาบังคับก่อน : 322-203, 324-341 และ  
325-341 
 

324-473 มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพใน 
            ห้องปฏิบัติการ 
รายวิชาบังคับก่อน : 322-203, 324-341 และ  
325-341 หรือเรียนควบคู่กัน 
 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
   

 6.2.2 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรผูร้ับผิดชอบหลักสูตรระดับปรญิญาตรี   
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555   

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม่  
1. ศ.พญ.อุ่นใจ  กออนันตกุล 1. รศ.พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ 

คุณวุฒิ 
- ว.ว., สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2538 
- ว.ว., เวชศาสตร์มารดาและทารก, แพทยสภา, 2538 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2534 

*2. ผศ.นพ.ธวัช  ตันติสารศาสน์ 
 

*2. ผศ.พญ.เพ็นนี  สิงหะ 
คุณวุฒิ 
- ว.ว., จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 

*3. ผศ.พงศ์ศกัด์ิ ด่านเดชา 3. ผศ.พงศ์ศักด์ิ ด่านเดชา 
คุณวุฒิ   
- ว.ว., อายุรศาสตร์โรคไต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
- ว.ว., อายุรศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2534 
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เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม่  
4. ผศ.พญ.มาลัย  ว่องชาญชัยเลิศ 
 

4. พญ.ศรีลา  สําเภา 
คุณวุฒิ   
- ว.ว., ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2540 

5. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสร ี *5. นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว 
คุณวุฒิ   
- อ.ว., เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา, 2546 
- ว.ว., วิสัญญวิีทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2543 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่
*1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรีพร  เล็กกัต  
 

*1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล 
คุณวุฒิ   
- Ph.D. (Dental Public Health), U. of Copenhagen.   
   Denmark, 2546 
- ท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534 

*2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกร   พงศ์พานิช 
 
 

*2. ดร.สุภาวดี  เนาว์รุ่งโรจน์ 
คุณวุฒิ   
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