
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 8(2/2558) 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว  
6. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ ์
8. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
9.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห ์
10. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
11. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
13. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
14. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
15. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
16. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
17. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
 ดร.พีรภัฏ  รุ่งสัทธรรม 
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ (แทน) 
8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ 
9. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศภุธีรสกุล 
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล (แทน) 
11. คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต  
12. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ 
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
14. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 
เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
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 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชมุเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชมุดังนี้ 
 

 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่ม ี
 

วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7(1/2558) เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 งานวิจัย “นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยัง่ยืน” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้
ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost – benefit Analysis) ของ
ทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาชายหาดที่ถูกกัดเซาะและการฟื้นฟูกลับคืนภายใต้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ความ
เป็นไปได้ทางกฎหมาย และการยอมรับของประชาชน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเลือก
ชายหาดสมิหลา – นาทับ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ทิศทางการจัดการปัญหากัดเซาะชายหาด 2) มาตรการเร่งด่วนในการ
จัดการปัญหาในปัจจุบัน 3) การแก้ไขปัญหาพื้นที่กําลังประสบปัญหา 4) การคุ้มครองดูแลพ้ืนที่ชายหาดที่ยังไม่
ประสบปัญหาการกัดเซาะและชายหาดที่ฟ้ืนฟูกลับคืนแล้ว  5) การรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการ
กัดเซาะเนื่องจากการรบกวนระบบธรรมชาติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมทีมงานวิจัย และประธานขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาหาวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิด social/community engagement หรือ University Engagement ภายใน 6 เดือน 
และให้นําเสนอสภาวิทยาเขตฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ หรืออาจนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อกําหนด
เป็นนโยบายการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืนจะสําเร็จได้รัฐต้องให้ความสําคัญ
โดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
  2. การแก้ปัญหาชายหาดที่ถูกกัดเซาะและการฟื้นฟูกลับคืน ควรฟื้นฟูทัง้ระบบไม่เพียงเฉพาะ
ชายหาดเท่านั้น 
  3. ต้องสรา้งองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือ และรวมพลังกบัหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
เจ้าท่า  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศาล ฯลฯ  
  4. ควรมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในเรื่องของงบประมาณ  
  5. สิ่งท้าทายทีส่ําคัญคือ การลดช่องว่างระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ซึ่งต้องเน้นการทํา
ความเข้าใจระหว่างสองกลุ่มนี้ให้มาก 
  6. สร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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 4.2 ผลกระทบของกองทุนวิจัยต่อการพฒันามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (จุดเนน้วิทยาเขต
หาดใหญ่) 
  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอผลกระทบของกองทุนวิจัยต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(จุดเน้นวิทยาเขตหาดใหญ่) ซึ่งตามระเบียบฯ กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2544 กําหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และหรือวิจัยวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดต้ังกองทุนวิจัยของหน่วยงานขึ้น และตามระเบียบข้อ 15(6) ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนรายงานผลการดําเนินงานกองทุนต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จากการ
รายงานผลการดําเนินการในปี 2556 ของกองทุนวิจัยหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 

 1. จํานวนกองทุนวิจัย 
  ในปี 2556 มีกองทุนวิจัยรวม 33 กองทุน หน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยมี 3 
หน่วยงาน คือ สถาบันสันติศกึษา โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร ์โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ ขาดความพร้อมด้านงบประมาณเงินรายได้ 
 2. การใชเ้งินกองทุนเพื่อสนับสนนุกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 ตามระเบียบฯ กองทุนวิจัย พ.ศ. 2544 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนไว้ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 
 2) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 3) สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทําวิจัยต่างประเทศ 
 4) สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ 
 5) สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 6) สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
 7) สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 8) วัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
โดยในปี 2556 ทุกกองทุนวิจัยมีการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่มีการจัดสรรมาก 3 
ลําดับแรก คือ 
 1) ส่งเสริมการวิจัย 
 2) วัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 3) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. เงินกองทุน 250 ล้านบาทมีการใช้อย่างตรงเป้าหมายหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งการสนับสนุนเงิน

อาจทําให้คุณภาพงานวิจัยลดลงหากบริหารจัดการไม่ดี เนื่องจากได้เงินมาง่ายโดยไม่พยายามหาทุนวิจัยที่มีการ
กําหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่สูง   

 2. มีการจัดการกองทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เนื่องจากข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณเพียงด้านเดียว ทําให้มองไม่เห็นภาพในเชิงคุณภาพว่าเป็นอย่างไร ผลงานที่เกิดขึ้นจากกองทุนวิจัยทําให้
ม.อ. ก้าวไปสู่การเป็น world class research university อย่างไร   
 3. จะจัดการเงินกองทุนอย่างไรเพื่อให้กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งการใช้เงินบางส่วนจากกองทุนนี้เพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัย 
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 4. ควรนําเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน ในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่าจากการใช้เงินกองทุนวิจัย เพื่อนําไปสู่การจัดการให้ดีขึ้น เช่น การกําหนดงบประมาณ 
ด้านดูงาน สัมมนา และผลที่เกิดจากกิจกรรมดูงาน สัมมนา ได้เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทําให้เห็นประสิทธิภาพจากการใช้เงิน แต่ข้อมูลที่นําเสนอมีเพียงด้านประสิทธิผล ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนที่ต้องดูประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย 
 5. มหาวิทยาลยัควรเน้นงานวิจัยเชิงบูรณาการที่นําไปสู่การเป็น think tank นโยบายรัฐ เช่น 
งานวิจัยชายหาด 
 6. กองทุนวิจัยของแตล่ะคณะเหมาะสมกับศกัยภาพนักวิจยัหรือไม ่เช่น บางคณะนกัวิจัยมีศักยภาพ
มาก แต่งบประมาณมีน้อย บางคณะมีงบประมาณแต่ขาดนักวิจัยที่มีศกัยภาพ ซึ่งควรวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นนี้ 
และหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถนําเงินกองทุนวิจัยจากคณะต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ
กําหนดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการที่เป็นโจทยใ์หญ่ ๆ ให้คณะทําร่วมกัน  
  

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
         5.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ระหว่างวนัที่ 23-25 สิงหาคม 2558 
    ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
    คณะแพทยศาสตร์ กําหนดจดัประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 
23-25 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ภายใต้หวัข้อ “แพทยศาสตรศึกษาเพื่อ
ความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health Equity)”  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ  อาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องด้านแพทยศาสตรศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ใหท้นัความก้าวหน้า เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศกึษาสําหรับการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่องเสนอพิจารณาใหม ่
  6.1.1 หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... คณะ
วิทยาศาสตร ์
  กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
   1. อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  
   2. เมื่อเปิดสอนหลักสูตรครบ 5 ปีแล้ว ให้ฝ่ายวิชาการทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยและความ
จําเป็นในการเปิดสอนหลักสูตรนี้และนําเสนอต่อไป 
 

 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. … เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรออกแบบหลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา 
 2. ขอให้ประเมินหลักสูตรหลังจัดการเรียนการสอนครบ 3 ปี 
 

 6.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะ
วิทยาศาสตร ์
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ….. เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ โดยที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ตกออก
จํานวนมาก เพื่อลดปัญหาดังกล่าวหลักสูตรควรมีวิธีบริหารจัดการที่ดี และอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

 6.1.4 การขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา (หมวดที่ 5) และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (หมวดที่ 7) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา (หมวดที่ 5) และการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร (หมวดที่ 7) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

 6.1.5 การเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอื่น ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเพิ่มความร่วมมือกับ Middlesex University ประเทศสหราช
อาณาจักร ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะวิทยาการจดัการ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  
 

  6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
  6.2.1 การปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนคิ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2557 คณะแพทยศาสตร์ ตามข้อสังเกตของสภาวิชาชพี  
  กองบริการการศึกษา เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา (ก.ช.) เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  
 

 6.2.2 การปรบัปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ตามข้อสังเกตของ สกอ. 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

 6.2.3 การปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสขุภาพ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามขอ้สังเกตของ สกอ. 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

 6.2.4 การขอปรับเปลีย่นรายวิชาและยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการปรับเปลี่ยนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนในหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ นั้น 
  การปรับเปลี่ยนรายวิชา 
 ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

เดิม ปรับเปลีย่นเปน็ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ จํานวน 10 
หน่วยกิต 
    190-105 กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร             1(0-0-3) 
    640-101 สขุภาวะกายและจิต              3(2-2-5) 
    895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต      3(2-2-3) 
    xxx-xxx  พลศึกษา                              1(x-y-z) 
    และเลือกเรียนจากรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ อย่างน้อยจํานวน 2 หน่วยกิต หรือเลือกเรียน
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
    895-107 ประชากรศาสตร์                     2(2-0-4) 
    895-132 ทกัษะการสื่อสาร                    2(2-0-4)  
    895-207 สงัคมและวัฒนธรรมไทย           3(3-0-6) 
    895-303 เศรษฐศาสตรเ์พื่อชีวิต              3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ จํานวน 10 
หน่วยกิต 
      คงเดิม 
      895-328 จริยศาสตร์แหง่ชีวิต              3(2-2-5) 
  
 
 
        
        คงเดิม 
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 การยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน 

ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
1) รายวิชา 576-690 การฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาเภสัชกรรมการตลาดและอุตสาหกรรมยา 3    
  ยกเลิกรายวชิาบังคับก่อน คือ : 576-684 การฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาเภสัชกรรมการตลาดและอุตสาหกรรมยา 2 
2) 576-692 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสืบสวนประมวลหลักฐานการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 
    ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน คอื : 576-686 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขึ้นทะเบียนยาและ 
      การทบทวนทะเบียนตํารับยา 
                                             :  576-687 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประเมินยาในบัญชียา 
      หลักแห่งชาติ 
                                            :  576-688 การฝึกปฏิบัติงานการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการเฝ้าระวังปัญหาจาก 
                                                           ผลิตภัณฑ ์
3) รายวิชา 576-693 การฝึกปฏิบัติงานสาขาการจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2   
    ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน คอื : 576-689 การฝึกปฏิบัติงานสาขาการจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 1 
 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  
 
 6.2.5 การขอปรับเปลีย่นรายวิชาในหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการขอปรับเปลี่ยนรายวิชา 336-681 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา (Special 
Topics In Pharmacology) จํานวน 1(1-0-2) หน่วยกิต โดยเปลี่ยนจากหมวดวิชาเลือกเป็นหมวดวิชาบังคับ ซึ่ง
เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีผล
บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 55... ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 
   มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป  
 
 6.2.6 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจําหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี – ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
              10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   12.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
   13. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   14. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
   15. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   16. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
      รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 
                 มติที่ประชุม อนุมัติและใหร้ายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 6.2.7 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
ระดับบณัฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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 18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 20. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 23. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 
 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 25. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 
 27. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 28. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 29. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 30. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 
 31. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สมุนไพร (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 32. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 33. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 34. หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
                    รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 6.2.8 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554 ตามข้อสังเกตของ สกอ. 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติและให้รายงานการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

 
 
 



• • 

\ 

11 ....-- 

6.2.9 n1'1tJ~"~ml~'11\11fl1f11a~'111\11urutjj~ a1'lJ11'ti1m'11~flLU'lZlif1J'U1'1ZUUa'lJ1l1Vl 

. ~ . 
"~na~'1t1i'u\h.:j Vl.f1. 2549 

~ 

11rutjj~1'Y1~J1a~ LG'f'U tl f11)'lltltJ ~VlanG'f ~ )1'Y1 ~ 1~1G'f~)1IV1111rutjj ~ G'f1"lJ 11"lJ1f11)1~~LL" ~'ti~'U1 
OJ 

)~UUG'f"lJ1l1'V'4 VlanG'f~)t1~utl)\I Vl.~. 2549 ~\I)1fm~La~~~111btlnG'f1)t1)~ntlU11)~fl1)t1)~"lJlJ
1 " , , 

.,J .,J ... 
11'1:::\11 7 L'iil.:jil'U '1 

lliii 

~~ 
()tl'lmG'f~)1"il1)~ ~). "il6f11111G'f ~~G'f'lJ) 


)tl\ltl5n1)D~~1~n1)~n~1 


f1))11 f11)LL"~L""lJ1'U
• 
f11)G'f1l11'Y1V1L"lJ~Vl1~1Vlru 

v 


(~1G'f~)1"il1)~ 'U'V'4.1"il1)ru 'V'411j"lJ) 

tI )~Li1'UG'f1l11'Y1V1L'lJ~vr1~1vrt1! 




