
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 7(1/2558) 

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
7. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
8. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว  
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
11.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห ์
12. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
14. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
15. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
16. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
17. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  ควัูฒนาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
6. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู
3. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริการวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ นายแพทยพุ์ฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุธรรม ป่ินเจรญิ 
6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
8. คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต  
9.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศริิรัตน์ 
10. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  วิทยวีรศักด์ิ 
11. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ 
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
13. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์  ง๊ะสมนั (แทน) 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชมุเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุดังนี้ 
 
 



3 
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่ม ี
 

วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 6(4/2557) เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 8 ข้อ 3. คําว่า “ปฏิสังคม” 
เป็น “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม”  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 social/community engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 social/community engagement หรือ University Engagement คือการทํางานเชิงวิชาการ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual 
benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมิน
ได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 - มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ 
(knowledge and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน 

 - มหาวิทยาลัยต้องกําหนดเรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University Engagement ) 
ไว้ในระบบกํากับดูแลนโยบาย และแผนการดําเนินการ งบประมาณ หลักสตูร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 - ในการทําวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 - มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ 
และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทําร่วมกัน 

 ภารกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม/ชุมชน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดําเนินการผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
(สจรส.ม.อ.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาคใต้ ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่พัฒนามาจากการนําผลงานทางวิชาการ 
หรือองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่สังคม/ชุมชน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณผ่านสํานักงาน
ประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้และนวัตกรรม 
จากผลการวิจัยสู่สังคม จํานวน 18 โครงการ และโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร จํานวน 1 โครงการ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ําเพื่อการเตือนภัยน้ําท่วมในลุ่มน้ําเขต
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา จํานวน 1 โครงการ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม : สามประสานเพื่อการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
จํานวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัยเชิงพื้นที่ที่เป็นงบประมาณร่วมทุนระหว่าง ม.อ.กับสกว. เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 11 โครงการ และประเมินพื้นที่ดินถล่ม จํานวน 2 ชุด
โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะบูโหลนตามความต้องการของมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน 41 โครงการ นอกจากนี้
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ศูนย์บริการวิชาการยังสนับสนุนให้คณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกันทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตําบลปากรอ 
ใช้ช่ือว่าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 1 ชุดโครงการ 
และ สจรส. ม.อ. ได้รับงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดําเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาภายใต้ช่ือโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ และได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลาให้ดําเนิน
โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาอีกด้วย  

 อย่างไรก็ตามการดําเนินภารกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม/ชุมชน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่อาจยังไม่ครอบคลุมหลักการพื้นฐาน 4 ประการดังกล่าวข้างต้น และปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
จัดต้ังหน่วยงานภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการภารกิจนี้เป็นการเฉพาะตามหลักการพื้นฐานและแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens 
ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

   ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะดังนี้ 
   1. หลักการพื้นฐาน 4 ประการของ University Engagement ควรเพิ่มประการที่ 5 คือ “กลไก
ความย่ังยืน” โดยให้ชุมชนมีองค์ความรู้  คิดเป็น มีความตระหนัก สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง จนนําไปสู่ความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน    
  2. ภารกิจ University Engagement ของมหาวิทยาลัยควรจัดทําเป็นกรอบและมีทิศทางที่ชัดเจน 
กําหนดบทบาทและเป้าหมายให้แน่ชัด 
  3. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเข้าไปทํางานกับชุมชน คือ การเป็นผู้สนับสนุนหรือประสานงาน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ  การเติมเต็มส่วนที่ท้องถิ่นขาด และหาวิธีให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยพิจารณาว่ามี
กลไกหรือเครือข่ายใดในท้องถิ่น ที่สามารถทําให้เกิดความต่อเนื่องหรือรับช่วงต่อ เกิดความเช่ือมโยงระหว่างคนเก่า
กับคนใหม่ได้ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดําเนินการต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นพื้นฐาน  
  4. มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของการให้บริการ โดยทุกคณะ/หน่วยงาน ต่างมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดําเนินการจํานวนมาก แต่ระบบการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยค่อนข้างไม่ชัดเจน 
  

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          5.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากเดิม 
“สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัว” เป็น “สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก” ทั้งนี้ ช่ือดังกล่าว
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตร รวมถึงสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 

 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 6.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนษุย์และสงัคม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ... 
คณะศิลปศาสตร์ 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปดังนี้ 
  1.  ให้เปลี่ยนชือ่วิชาภาษาไทยของรายวิชา 895-602 ภาวะผู้นํา นวัตกรรม และการพัฒนา
ทุนมนุษย์  เป็น “นวัตกรรมภาวะผู้นํา และการพัฒนาทุนมนุษย์”  และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหม่ โดย
กล่าวถึงภาวะผู้นําในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นเชิงสังเคราะห์มากกว่าทฤษฎี 
   2.  เนื่องจากชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชา 895-615  ชายแดนศึกษา
ลักษณะข้ามชาติและความเป็นอื่น  (Border Studies, Transnationalism and the Others)  ไม่สอดคล้องกัน  
จึงขอให้แก้ไขคําว่า “... and the Others”  เป็น  “... and Otherness”  
  3. แก้ไขคําว่า “ปฏิสังคม” เป็น “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” ทุกที่ที่ปรากฎในหลักสูตร 
  4. ให้หลักสูตรคํานึงถึงกรอบความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่อง Leadership 
Innovation ในศตวรรษที่ 21 ว่าการศึกษาต้องสร้างให้ทุกคนเป็นผู้นํา และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 

  6.2 เรื่อง เสนอพิจารณาใหม่ 
    6.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
    6.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

 1) ให้เพิ่มรายวิชากฎหมายนานาชาติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร 
โดยให้อยู่ในหมวดวิชาเลือกเพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 2) รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ควรมีเนื้อหาวิชาขั้นสูงกว่ารายวิชาระดับวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เช่น รายวิชา 169-513 หรือ รายวิชา 169-621 เป็นต้น 
 

    6.2.3 การแตง่ตั้งอาจารย์ทีมี่คุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์รว่ม 

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์เสนอแต่งต้ังอาจารย์ Edward McNeil อาจารย์
ประจําหน่วยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร์    ซึ่งอาจารย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.เพื่อ
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาระบาดวิทยา เพื่อสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยอ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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แทนเป็นกรณี ๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน ดังนั้น การเสนอ
ดังกล่าวสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมของที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยในการเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมดังนี้ 

1. ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI  
2. ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1 อย่างต่อเนื่อง 
3. ต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ที่ตรงหรือสอดคล้องสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา 
และให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

  6.3 เรื่อง พิจารณาทักท้วง   
   6.3.1 การเปิดรายวิชาและปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสตูรระดับปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปิดรายวิชาและปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้  
   เปิดรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา  
   895-137 มรดกวัฒนธรรมจีน     จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
    Cultural Heritage of China  
   142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์    จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    Creative Problem Solving   
   142-379 การเขียนบทและการเขียนสตอรี่บอร์ด   จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    Script Writing and Storyboarding  
    142-380 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ จํานวน  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     Creative Mobile Programming and Application  

  472-207 ศิลปะการป้องกันตัวแบบจีน     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   Chinese Martial Arts  
  473-198 การอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน     จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   Reading Financial Statements for Investment 

   ปรับเปลี่ยนรายวิชา 
เดิม ปรับใหม ่

1. รหสัรายวิชา  
   473-309  การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
   (Personal Finance)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ  
   กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)   
   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน   
   หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

1. รหสัรายวิชา 
    473-199   การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
     (Personal Finance)  
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   สําหรับนักศกึษาทุกหลักสตูร 
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  มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
   6.3.2 การเปลีย่นแปลงรายวชิาบังคับก่อนและการปิดรายวิชาในหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนและการปิดรายวิชาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังนี้ นั้น 
 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน 

 1. วิชา 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์        จํานวน  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
           Applied  Multivariate  Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-502 
 เปลี่ยนแปลงเป็น รายวิชาบังคับก่อน : 346-502  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 2. วิชา 346-535 ระเบียบวิธีวิจัย จํานวน  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
         Research  Methodology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-522 
 เปลี่ยนแปลงเป็น รายวิชาบังคับก่อน : 346-522  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 การปิดรายวิชา 
 1. วิชา 373-500 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน จํานวน  2(2-0-4) หน่วยกิต 
                       Immunobiology 
 2. วิชา 373-501 อณูอิมมูนวิทยา จํานวน  2(2-0-4) หน่วยกิต 
                       Molecular Immunology 
 3. วิชา 373-521 ชีววิทยาของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
                       Mammalian Cell Biology 
 4. วิชา 373-540 การสื่อผลงานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
         Scientific Communication 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติต่อไป 

 
   6.3.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ นั้น 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2554 
  5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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