
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 6(4/2557) 

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
8. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
10.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห ์
11. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
12. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
14. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
15. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
16. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
17. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
18. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ  ควัูฒนาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดี 
 อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู 
4. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทฆีสกุล 
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล 
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สุธรรม ป่ินเจริญ 
11. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลมิรัตนโรจน์ 
12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ 
13. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศภุธีรสกุล 
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานท์ (แทน) 
15. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต  
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16. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี (แทน) 
18. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี  ชีวกิดาการ (แทน) 
19. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ 
20. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
21. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย  
 

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช ประธานทีป่ระชุมเปิดประชุมและได้ดําเนิน- 
การประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 

 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น 
  ประธานแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา วรรณสินธ์ุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2557 ประเภท
บุคคล จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบ “สเลอร่ี” ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา วรรณสินธ์ุ 
ได้พยายามคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบใหม่ เพ่ือใช้แทนการหล่อโลหะแบบเดิมที่มีข้อจํากัด
หลายประการ  เป็นเวลา 11 ปี กระท่ังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบ "สเลอรี่" ได้เป็นคนแรกของ
โลก และได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว 

  ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอรี่ ไปใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
นําไปผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น อุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์ มอเตอร์ ฝาครอบโทรศัพท์มือถือ นอกจากน้ี
ยังนําไปใช้ทางด้านการแพทย์ โดยการพัฒนาและผลิตขาเทียมใต้เข่าที่มีนํ้าหนักเบาให้ผู้พิการขาขาด เพ่ือลดการ
นําเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเปิดศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้นําทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ทั้งน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา วรรณสินธ์ุ จะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 40 ที่
จังหวัดขอนแก่น  

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.2 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ประธานแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณ-
ฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นําเสนอผลการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับคะแนนการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ ใน



4 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับคะแนนเมื่อเข้าศึกษาช้ันปีที่ 1 
เป็นรายคณะ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบข้อมูลหลายประการน่าสนใจ เช่น คะแนนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดย
โควตาพิเศษมีคะแนนสูงกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ และจากแบบสอบถามเก่ียวกับเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาพบข้อมูลหลายประการที่น่าสนใจ เช่น มีนักศึกษาจํานวนหน่ึงที่ไม่สนใจเรียนภาษาอังกฤษและเห็น
ว่าการเรียนภาษาอังกฤษทําให้เสียเวลานอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเชิญศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ เป็น
วิทยากรบรรยายให้ผู้บริหารฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้นักศึกษา
ทุกคนทดสอบภาษาอังกฤษ และกําหนดช่ัวโมงให้เรียนภาษาอังกฤษจากโปรแกรมสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัย เมื่อ
เรียนครบช่ัวโมงตามท่ีกําหนดจะให้นักศึกษาทดสอบอีกครั้งเพ่ือวัดพัฒนาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําคะแนนการ
ทดสอบไปศึกษาวิเคราะห์โดยจะเทียบเป็นรายคณะด้วยเช่นกัน ท้ายที่สุดประธานสรุปว่าการสอบวัดภาษาอังกฤษ
ทําให้สามารถตรวจสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายคนได้ และผู้บริหารหลักสูตรต้องรู้ว่าจะต้องทํา
อะไร อย่างไร เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   
   ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 5(3/2557) เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 การบรหิารจัดการสาํนักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญงิหลง อรรถกระวีสนุทร  
  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร นําเสนอการบริหารจัดการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา/ให้ขอ้เสนอแนะ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะดังน้ี 
   1. การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับคู่เทียบเคียง ควรเปลี่ยนประเด็นการเทียบเคียงจากสถิติการ
เข้าใช้บริการต่อจํานวนนักศึกษา และสถิติการเข้าใช้บริการต่อจํานวนบุคลากร (อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน) 
เป็นการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. ควรจัดให้มีกิจกรรมดูภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเดือนละ 1-2 ครั้ง และให้มีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นหลังจากชมภาพยนตร์ 
   3. ควรจัด workshop สําหรับนักศึกษาเพ่ือฝึกเทคนิคการอ่านเอกสารทางวิชาการให้เข้าใจ โดย
อาจเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ เป็นวิทยากร 
   4. การประชาสัมพันธ์หนังสือ/วารสาร ใหม่ ควรสรุปเน้ือหาสั้น ๆ แจ้งให้ประชาคมรู้ว่าเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับอะไร 
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   5. ในอนาคตรูปแบบการใช้บริการหอสมุดจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ จึง
ควรปรับการให้บริการให้เหมาะสม เช่น จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น  ขยายเวลาการให้บริการ   
  6. ควรขยายแนวทาง/วิธีการ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดอ่ืน ๆ ในชุมชน เช่นห้องสมุดเทศบาล ห้องสมุด
ประชาชน โดยบูรณาการกับกิจกรรมของนักศึกษา 
  
 4.2 การบรหิารจัดการงานพัฒนาระบบ ICT เพื่ออภิวัฒน์การเรียนรู้ของประเทศไทย 
  ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ นําเสนอ “การบริหารจัดการงานพัฒนาระบบ ICT เพ่ืออภิวัฒน์การ
เรียนรู้ของประเทศไทย” เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ โดยในการบริหารจัดการงาน
พัฒนาระบบ ICT เพ่ืออภิวัฒน์การเรียนรู้ของประเทศไทย น้ัน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการความรู้และการ
เรียนรู้ ได้พัฒนาเว็บไซต์ภายใต้ช่ือ GotoKnow.org ซึ่งเป็นชุมชนแนวปฏิบัติขนาดใหญ่ด้านการจัดการความรู้ของ
ประเทศไทย นอกจากน้ีได้สร้างชุมชนออนไลน์ของผู้เรียนภายใต้ช่ือ L3nr.org เพ่ือใช้เป็นคลังความรู้สาธารณะของ
ผู้เรียนจากทั่วประเทศ  และยังได้พัฒนาระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์โดยใช้ช่ือว่า ClassStart.org ซึ่งเป็นระบบ
ช้ันเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยไม่จํากัดจํานวนช้ันเรียนและจํานวนนักเรียนในช้ัน รวมท้ังไม่
จํากัดพ้ืนที่การเก็บข้อมูล ล่าสุดได้สร้างศูนย์กลางรวบรวมเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมดทุกรายวิชาในทุกระดับช้ันเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการ Wonkdy.org เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเขียนร่วมกันในลักษณะ
เดียวกับ Wikipedia และเป็นพ้ืนที่เก็บรวบรวมและแบ่งปันเน้ือหาการเรียนการสอน ที่เขียนและเรียบเรียงโดย
ผู้สอนและผู้เช่ียวชาญจากทั่วประเทศตามรายวิชาและระดับช้ัน  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
 
  ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นว่าการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ของประเทศ และเน่ืองจากขณะน้ีศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน จึง
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ จัดทําคําของบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          5.1 รายงานผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
   ที่ประชุมรับทราบ โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการของ
หน่วยงาน และรายงานให้ที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ทราบอีกคร้ัง 
 
  5.2 สรปุความเห็นและข้อเสนอแนะของ partner/stakeholder ในการประชุมร่วมกับสภา- 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา นําเสนอข้อสรปุจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ที่จะเป็นฐานทางวิชาการท่ีเขม้แข็งในการ
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พัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 กรฎาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอ 
แนะหลายประเด็นดังน้ี 
  1. ควรหาข้อมลูเชิงลึกถึงความต้องการของชุมชน และใช้องค์ความรู้ของม.อ. เพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
 2. กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นําในการดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
  2.1 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล  
  2.2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมกําลังคนของภาคใต้เพ่ือรองรับ AEC  
  2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ชาวสงขลาอยู่อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
  2.4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เขาคอหงส์) 
  2.5 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  2.6 การแก้ปัญหาจราจรในหาดใหญ ่
  2.7. การช่วยเหลือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
แบบย่ังยืน 
 3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเช่ือมโยงกับมิติของการพัฒนา/การเจริญเติบโต
ของเมือง ควรเชิญ partner จากทุกภาคสว่นที่เก่ียวข้องให้ครบ เพ่ือวางแผนการทํางานร่วมกัน เช่น การจัด
งบประมาณ การวางผังเมือง  การเวนคืนพ้ืนที่ การถมพ้ืนที่ การขุดคลองต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการแก้ไขปัญหาควรมอง
ให้เป็นระบบและครบวงจร   
 4. มุมมองของภาคธุรกิจเห็นว่าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ SME ยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงกันได้  
 5. การจัดการศึกษาควรจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ทั้งปี 
ไม่ควรทําเพียงภาคการศึกษาเดียว  
 6. ควรปลูกฝังอุดมการณ์ใหบั้ณฑิต ม.อ. เป็นนักสิ่งแวดล้อม นักพลังงาน และมีบุคลิคภาพเป็นผู้นํา
ทางความคิดทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 7. มหาวิทยาลยัควรทํางานเชิงรุกโดยการเข้าไปรับรู้ปัญหาสังคมและอาสาแก้ไข  
 8. มหาวิทยาลยัควรเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของวิชาการ/องค์ความรู้ โดยให้ข้อเสนอ 
แนะในเชิงวิชาการ สําหรับการปฏิบัติควรให้ 15 ภาคีเครือข่ายร่วมกับสมชัชาประชาชน เป็นผู้ขับเคลื่อน 
 9. ควรจัดหมวดหมู่สิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภาคใต้และ
จัดทําเป็นฐานข้อมูล 
 ทั้งน้ี อธิการบดีมอบหมายผู้รบัผิดชอบดังน้ี 
 ข้อ 1,7 และ 9  มอบหมายศูนย์บริการวิชาการ  ดําเนินการ 
 ข้อ 2,3 และ 9  มอบหมายสํานักวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการ 
 ข้อ 4   มอบหมายอุทยานวิทยาศาสตร์ ดําเนินการ 
 ข้อ 5 และ 6 มอบหมายกองบริการการศึกษา และ กองกิจการนักศึกษา ดําเนินการ  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

  5.3 กําหนดการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําป ี2558 
  สภาวิทยาเขตหาดใหญ่กําหนดให้มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมประจําปี 2558 กําหนด
ไว้ดังน้ี 
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ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที ่

7 (1/2558) วันอังคารที่  13 มกราคม    2558 08.30 น. ห้องประชุม 1  
8 (2/2558) วันอังคารที่  21 เมษายน    2558 08.30 น. ห้องประชุม 1  
9 (3/2558) วันอังคารที่  14 กรกฎาคม  2558 08.30 น. ห้องประชุม 1  
10  4/2558) วันอังคารที่ 13  ตุลาคม     2558 08.30 น. ห้องประชุม 1  

 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่องสืบเนื่อง 
  6.1.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ ปี 2557-2561 
   ตามท่ีสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครั้งที่ 3(1/2557) เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2557 
ให้ความเห็นชอบการเปิดสาขาวิชาใหม่หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 23 สาขาวิชา แล้ว น้ัน เน่ืองจากณะ/
หน่วยงานพิจารณาเห็นสมควรให้เปิดสาขาวิชาใหม่เพ่ิมเติมจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  กองแผนงานจึงเสนอ
แผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2557-2561 ของคณะ/หน่วยงานภาย ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาเพ่ิมเติม จํานวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี 
   1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี  
   2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี  
   3. สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรี 
   4. สาขาวิชาสหวิทยาการวิศวกรรมช้ันสูง (นานาชาติ) ระดับปริญญาโท-เอก  
   5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาเอก  
   6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท-เอก  
   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

     มติที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุเข้าแผนฯ ทั้ง 6 สาขาวิชา 
 

  6.2 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม่ 
    6.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนษุย์และสงัคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 
คณะศิลปศาสตร์ 
     บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

    มติที่ประชุม  เน่ืองจากมีหลายประเด็นยังไม่ชัดเจนจึงให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขดังน้ี 
   1.  พิจารณาทบทวนรายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา   
     1.1 รายวิชา 895-601 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนามนุษย์และสังคม ควรเป็น
รายวิชาบังคับในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือไม่  ยกเว้นผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
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มนุษย์และสังคม อาจต้องลงเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาบังคับก่อน/วิชาปรับพ้ืนฐาน 
     1.2 รายวิชา 895-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ควรปรับเป็น “วิธีวิทยาการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง” เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ 
     1.3 รายวิชา 895-614 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม  และ  
895-615 ปฏิบัติการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ขั้นสูง ควรบรรจุเป็นรายวิชาบังคับทดแทนรายวิชาในข้อ 1.1   
   2. เน่ืองจากเน้ือหาหลักสูตรด้านการพัฒนามนุษย์ยังไม่มีความชัดเจนในมิติด้านการพัฒนา
มนุษย์ และความเข้าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาที่ถูกหล่อหลอมโดยสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งผู้ที่ทํางานด้านน้ี
จําเป็นต้องมีความเข้าใจในความเช่ือมโยงระหว่างการพัฒนามนุษย์และการพัฒนาสังคม จึงควรเพ่ิมเติมเน้ือหาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
   3. ควรสร้างองค์ความรู้วิธีการด้านการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในบริบทของตัวเอง โดย
ผู้เรียนได้ทักษะเก่ียวกับการวิจัยและการเข้าใจด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม และส่งผลตอบกลับโดยต้องทําวิจัย
ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมคือผู้วิจัยไม่ได้หาองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ใช้งานตัวเองในการผลักดัน
หรือขับเคลื่อนสังคมที่ไปทําวิจัย 
   4. ขอให้หลักสตูรเตรียมความพร้อมในเรื่องงานวิจัยและการหาแนวทางทําวิจัยเพ่ิมเติมก่อน
การเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนตามที่เห็นเหมาะสมด้วย 
    5. เมื่อดําเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้นําเสนอที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
 
    6.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร์ 
     บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทย
ประยุกต์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ... คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
    มติที่ประชุม  อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 6.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... คณะแพทยศาสตร์  
     บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  1. แบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้ตรวจสอบจํานวน
ช่ัวโมงของกิจกรรมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีจํานวนช่ัวโมงรวมไม่เกินหน่วยกิตของรายวิชา 
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  2. เอกสารหลกัสูตร หน้า 11 หมวดที่ 3 ข้อ 2.4 ปรับปรุงการเขียนเก่ียวกับการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
  3. Curriculum Mapping ขอให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบว่ามีมากเกินไปหรือไม่ 
เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาในการจัดการหลักสูตรภายหลัง 
 

 6.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... คณะแพทยศาสตร ์
     บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติโดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนรายงานการอนุมัติ
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไปดังน้ี 
  1. แบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้ตรวจสอบจํานวน
ช่ัวโมงของกิจกรรมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีจํานวนช่ัวโมงรวมไม่เกินหน่วยกิตของรายวิชา 
  2. เอกสารหลักสูตร หน้า 11 หมวดที่ 3 ข้อ 2.4 ปรับปรุงการเขียนเกี่ยวกับการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
  3. Curriculum Mapping ขอให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบว่ามีมากเกินไปหรือไม่ 
เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาในการจัดการหลักสูตรภายหลัง 
 

 6.2.5 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... คณะวิทยาการจัดการ 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... คณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

    6.2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

  มติที่ประชุม อนุมัติโดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการก่อนรายงานการอนุมัติให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไปดังน้ี 
  1. ปรับการเขียนปรัชญาหลักสูตรให้กระชับ 
   2. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์โดยเน้ือหาที่ใกล้เคียงกันให้เขียนไว้ในข้อเดียวกัน 
   3. คงจํานวนหน่วยกิตไว้เท่าเดิม คือ  133 หน่วยกิต และกําหนดรายวิชา 855-423 วัสดุ
ชีวภาพ และ 855-424 เทคโนโลยีนาโนสําหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เป็นวิชาบังคับ 
 

  6.3 เรื่อง พิจารณาทักท้วง   
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   6.3.1 การปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ตามข้อสังเกตของสกอ. 
    บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ตามข้อสังเกตของสกอ. เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
    มติที่ประชุม อนุมัติและใหร้ายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
   6.3.2 การเปิดรายวิชาในหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
    บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปิดรายวิชา 373-563 การจําลองเชิงโมเลกุลของชีวสาร 
(Molecular Simulation of Biomolecules จํานวน 2(1-2-3) หน่วยกิต เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

   6.3.3 การปรบัปรุงรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
    กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงรายวิชา 542-211 ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น จํานวน  
3(2-3-4) หน่วยกิต เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

   6.3.4 การเปลีย่นแปลงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  

  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

   6.3.5 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาจํานวน 10 หลักสูตร ดังน้ี  
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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