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7. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
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17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล  ศรีชนะ 
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19. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
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20. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
21. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ  ควัูฒนาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
4. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
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. คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต  
14. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ 
15. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศริิรัตน์ 
15. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี  ชีวกิดาการ (แทน) 
16. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 อาจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ 
17. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
18. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
 ดร.สพ.ญ.รัถยา  ง๊ะสมัน (แทน) 
20. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย  
 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุดังนี้ 
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ประธานแจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สภาวิทยาเขตหาดใหญ่จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ที่จะเป็นฐานทางวิชาการทีเ่ข้มแข็งใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและใหข้้อเสนอแนะหลายประเด็น 
โดยอธิการบดีแจ้งเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้เลยคือ การจัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา  การลงนามความร่วมมือกับศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาเพื่อ
ทําวิจัยร่วมกันและให้เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา การพัฒนากําลังคนและพัฒนาคณุภาพชีวิตของชาวสงขลา 
สําหรับข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ จะนําไปหารือร่วมกับทีมผู้บริหารและจัดทําเป็นแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 4(2/2557) เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2557 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1  เรื่องดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่     
 ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการ

ขับเคลื่อนการวิจัยของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตามท่ีสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ให้ข้อเสนอแนะ 12 ประเด็น ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอ่นข้างหลากหลาย ควรกําหนด 
research agenda หรือ theme ให้ชัดเจน และควรใช้ปณธิาน “ขอให้ถอืประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ เกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถา้ท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธ์ิ” 
มากํากับต้ังแต่การกําหนดหัวข้อวิจัยและการออกแบบโครงการวิจัย นอกจากนี้ในการแสวงหาแหล่งทนุวิจัยจาก
ภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการจัดต้ังกองทุนนวัตกรรมและเชญิชวนภาคเอกชนลงทุนวิจัย/บริจาค โดย
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ให้ภาค เอกชนขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามนโยบายของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ที่สนับสนุนภาคเอกชนให้ทําวิจัย โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจํานวนร้อยละ 
100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา หรือสามารถหักค่าใช้จ่ายสําหรับการทําวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีได้เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่านโยบายดังกล่าวกําหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอน
ค่อนข้างยุ่งยาก และภาษีที่จะได้รับการยกเว้นจํานวนน้อยเกินไป หากมหาวิทยาลัยจะใช้นโยบายนี้ควรรวมกลุ่มกับ
มหาวิทยาลัยทีเ่น้นวิจัยเจรจาต่อรองกับสวทช.เพื่อเพิ่มการยกเว้นภาษีและลดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  นอกจากนี้ที่ประชุม
เห็นว่านโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งเสรมิ/จูงใจให้เกิดการลงทุนวิจัยในภาคเอกชน มักมีปัญหาและอุปสรรคใน
ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติจริง จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยศึกษา/วิจัยปัญหาและอุปสรรคของนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม/จูงใจภาคเอกชนให้ทําวิจัย เพื่อเสนอรัฐบาลพัฒนาและปรับปรุงนโยบายให้สามารถใช้ได้จริง เพื่อนําไปสู่
การเพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่ทัดเทียมสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 ความก้าวหน้าการดําเนนิการด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ Active Learning 
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารายงานความก้าวหน้าการดําเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้น active learning  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้ 
  - ใหค้วามรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น active learning 
  - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  - สนับสนุนการพัฒนาสื่อ 
  - ทุนวิจัยในชั้นเรียน 
  - พัฒนาหลักสตูรให้เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 
  - สหกจิศึกษา 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ขยายผล/จัดเวทีนําเสนอผลงาน 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมการดําเนินการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการวางรากฐานให้แก่
บัณฑิตม.อ.เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบรู้ลึก/รู้รอบ (mastery learning) และเสนอแนะดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ควรเชื่อมโยงกับการสร้างบัณฑิตให้เป็น 
active citizen  
  2. หาวิธีให้นักศึกษารู้เป้าหมายในการเรียนของตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก  
  3. การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย 
  4. ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจได้อย่างแท้จริง และส่งเสรมิ/รณรงค์ให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้ในสิ่งที่จาํเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษาต่างประเทศ โดย
อาจจัดเป็นการอบรมระยะสั้น ๆ และให้ประกาศนียบัตร และให้นักศึกษาตระหนักว่าความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการทํางานกับภาคเอกชน 
  5. ม.อ.ควรระวังในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 ประการ คือ  ปัญหา
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ค่าใช้จ่ายซึ่งควรใช้ระบบ “เรยีนที่ไหนจ่ายทีน่ั่นในอัตราเดิม” และมหาวทิยาลัยต่างประเทศอาจปฏิเสธการรับนัก- 
ศึกษาหากมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายไปมากกว่าเป็นฝ่ายรับ จึงควรสร้างทีมงานเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนทีอ่าจมีมากขึ้น  
  6. ม.อ.ควรเป็นที่พ่ึงของสังคมไทยในเรื่องภาษามลายู ซึ่งผูบ้ริหารควรใหค้วามสําคัญและจัดสรร
อัตรากําลังให้มากขึ้น และควรขยายการเรียนการสอนใหม้ากขึ้นและนบัเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 4.2 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ Active Learning 
  ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม และ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ นําเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
active learning โดย ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม นําเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการประยุกต์ใช้
โปรแกรม class startในรายวิชา 525-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม และ ดร.ธเนศ  ปานรัตน ์นําเสนอการ
จัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความช่ืนชมอาจารย์ทั้งสองท่านและเสนอแนะว่าการส่งเสริมสนับ- 
สนุนอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning นอกจากการให้ทุนวิจัยในชั้นเรียนแล้ว ควรทําเป็น 
network หรือ COP ควบคู่กันโดยต้องทําอย่างจริงจังเช่นเดียวกับการทํางานวิจัยเพียงแต่ไม่เน้นผลการวิจัยแต่เน้น
การขับเคลื่อน network 
 
 4.3 การดําเนนิการของ University Business Incubators : UBI 
  ผู้อํานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นําเสนอการดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งทําหน้าที่
ผลักดัน ส่งเสรมิ และสนับสนนุนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีการจัดการและความรู้ใหม่เป็นฐาน  การนําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ใหส้ามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสง่เสริมการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ธุรกิจใหม ่และผู้ประกอบ 
การใหม่ในภาคธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
     ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าหากสามารถเชื่อมโยงระบบธุรกิจกับระบบการเงินอิสลามได้ 
จะเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชิวิตของผู้คนในภูมิภาคน้ีย่ิงขึ้น 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่ม ี
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม่ 
    6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนคิ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะ
แพทยศาสตร ์
             กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
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 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลัง- 
งานอยา่งยั่งยนื หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะการจัดการสิง่แวดล้อม 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษานานาชาติ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร ์
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
  
  มติที่ประชมุ เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมระบบโลกและการปรบัตัว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะการจัดการสิง่แวดล้อม 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและ
การปรับตัว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  
  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 6.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรบัตัว หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการ
ปรับตัว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  6.2 เรื่องสืบเนื่อง 
 6.2.1 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะ
วิทยาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ...เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ซึ่งสภาวิทยาเขตฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4(2/2557) เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2557 ให้นําเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิจัยการตลาดของหลักสูตรในที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่อีก
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ครั้งว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร มีจํานวนเท่าใด เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งใหแ้สดงบริบทความเป็น
ประชาคมอาเซียนของหลักสตูรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การสร้างความร่วมมือด้านการตลาดกับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของหลักสูตรทีแ่ตกต่างจากหลักสูตรที่เปิดสอนที่อ่ืน บัณฑิต
วิทยาลัยจึงเสนอหลักสูตรดังกล่าวเพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาอีกครั้งดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 
มติที่ประชุม อนุมัติและใหร้ายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

  
  6.2.2  การเปิดหลักสตูรใหม่ ปี 2557-2561 
   เลื่อนการพิจารณาไปคราวหน้า 
 
  6.3 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
   6.3.1 การเปิดรายวิชา เปลีย่นแปลงรายวชิา และเพิ่มขอ้ความในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
  กองบริการการศึกษาเสนอการเปิดรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา และเพิ่มข้อความใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาดังนี้ 
  เปิดรายวิชาเลือก  1 รายวิชา คือ 
  342-320 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง (Fundamental of Rubber Technology) จํานวน  
3(3-0-6) หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
   เปดิรายวชิาเลอืกเสร ี2 รายวิชา คือ 
  950-301 ความขัดแย้งและสันติศึกษาในอาเซียน (Conflicts and Peace in ASEAN) 
จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  
  950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (Conflicts and Peaceful in Society)  
จํานวน 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
  เปลีย่นแปลงรายวิชา 
  เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเลือกภาษาอังกฤษและวิชาเลือกภาษาต่างประเทศได้อิสระตามศักยภาพของตนเอง โดย
มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  

เดิม ปรับใหม ่
รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา  6 หน่วยกิต   
xxx-xxx  การอ่านภาษาอังกฤษ       3(x-x-x)    
xxx-xxx ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ         3(x-x-x)  

รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา    6 หน่วยกิต   
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ             3(x-x-x)  
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ       3(x-x-x) 
  

  เพิ่มข้อความ 
  เพิ่มข้อความในการเลือกเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขา ได้มีตัวเลือกในรายวิชาฝึก
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ปฏิบัติงานจํานวนที่มากขึ้น เพราะสามารถเลือกฝึกปฏิบัติงานได้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ 

เดิม ปรับใหม ่
1. วิชาฝึกปฏิบัติงานประจาํสาขาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์     
    จํานวน 28 หน่วยกิต  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาที่
กําหนด 23 รายวิชา    

 
 
 
 
 
 
  

1. วิชาฝึกปฏิบัติงานประจาํสาขาวิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์       
    จํานวน 28 หน่วยกิต  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาที่
กําหนด 23 รายวิชา  
เพิ่มข้อความ 
         “นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติงาน   
ในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้อยูใ่นดุลยพินิจ 
ของกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์” 

  2. วิชาฝึกปฏิบัติงานประจําสาขาเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร  จํานวน  28  หน่วยกิต    
แยกเป็นวิชาบังคับ  
ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน  12  หน่วยกิต   และวิชาเลือก  
ฝึกปฏิบัติงาน   จํานวน 16 หน่วยกิต   โดยเลือกเรียน 
จากรายวิชาที่กําหนด  13 รายวิชา 
 

2. วิชาฝึกปฏิบัติงานประจําสาขาเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร  จํานวน  28  หน่วยกิต    
แยกเป็นวิชาบังคับ  
ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน  12  หน่วยกิต   และวิชาเลือก   
ฝึกปฏิบัติงาน  จํานวน 16 หน่วยกิต   โดยเลือกเรียน 
จากรายวิชาที่กําหนด  13 รายวิชา 
 เพิ่มข้อความ 
         “นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติงาน  
ในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์” 

   
  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
  
   6.3.2 การแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 
  กองบริการการศึกษา เสนอการแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยแก้ไขรายวิชาเลือกที่นํามาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ให้ถูกต้องตรงกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  
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  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
   6.3.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพือ่สภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา ดังนี้  
  เปลีย่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (ใหม่) 
นางวันทนา   ไกรฤกษ ์
นางสาวสิตา  มูสิกรังษ ี
นางอภิญญา จงวัฒนไพบูลย์ 

คงเดิม 
นางสาวจอมใจ  สทุธินนท ์
คงเดิม 

   เปลีย่นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

นางวันทนา   ไกรฤกษ ์ คงเดิม 
นางอภิญญา จงวัฒนไพบูลย์ คงเดิม 
นางธัญลักษณ ์ ลิม้เพียรจัด คงเดิม 
นางสาวสิตา  มูสิกรังษ ี นางสาวจอมใจ  สทุธินนท ์

นางชุติมา  สว่างวารี คงเดิม 
 
  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
  
   6.3.4 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาจาํนวน 2 หลักสูตรดังนี้ 

 1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

เดิม ปรับใหม ่
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 
 
 
 
 
ดร.อรมาศ  สทุธินุ่น 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดร.ปุญญานิช  อินทรพัฒน ์
คุณวุฒิ  
- วท.บ. (เทคโนโลยียาง), ม.สงขลานครินทร์, 2534 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครนิทร์,  
   2552 
ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ 
คุณวุฒิ 
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- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.มหิดล, 2528 
- วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เชียงใหม่, 2541 
- ปร.ด.(การจดัการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2554  

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

เดิม ปรับใหม ่
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.นพรัตน์  บํารุงรักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.สุรพล  อารีย์กุล   
 
 
 
 
 
รศ.ดร.อยุทธ์  นิสภา 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
รศ.ดร.ประวิทย์  โตวัฒนะ 
คุณวุฒิ  
– วท.บ. (ปฐพวิีทยา) ม.เกษตรศาสตร์, 2521 
- M.Sc .(Minerallogy), Washington State U.,  
  U.S.A 1985 
- Ph.D.(Geochemistry), U.of Idaho, U.S.A.,  
  1990 
ผศ.ดร.เยาวนิจ  กิตติธรกุล 
คุณวุฒิ  
- B.A (Education), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
- M.A (Sociology) ม.ธรรมศาสตร์, 2530 
- M.A (Environmental Studies) U. of Adelaide,  
  Australia , 2536 
- M.Sc.(Social Research), U.of Bath, U.K., 2540 
- Ph.D (Development Studies)   U.of Bath,  
  U.K., 2543 
ดร.มนัสวัณฏ์  แสงศักดา 
คุณวุฒิ 
- วท.บ. (สัตววิทยา), ม.เชียงใหม่ 2543 
- วท.ม. (ชีววิทยา), ม.เชียงใหม่ 2546 
- ปร.ด (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ), ม. 
   สงขลานครนิทร์, 2552 
ดร.กรอร  วงษ์กําแหง 
คุณวุฒิ 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลยั, 2545 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลยั, 2547 
- ปร.ด. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
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