
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 10(4/2558) 

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

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม) 
2. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพนา  กิจรุ่งโรจน์ (แทน) 
5. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
6. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
7.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ 
8. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
9. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล  ศรีชนะ 
11. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
12. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
13. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
14. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
15. นางสาววนสันันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  อธิการบดี กรรมการ 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา 
 รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์ (แทน) 
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์สุธรรม  ป่ินเจริญ 
8. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลมิรัตน์โรจน์ 
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ 
10. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศภุธีรสกุล 
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
12. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  อังสุภานิช (แทน) 
13. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
14. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ดร.ไชยวัฒน์  รงค์สยามานนท์ (แทน) 
15. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 
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เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและ
ได้ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 

 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่ม ี
 

วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 9(3/2558) เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1  การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อสรา้งบณัฑิตที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 เลื่อนไปพิจารณาในคราวหน้า 
 

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1 กําหนดการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจําปี 2559 
       ฝ่ายเลขานุการแจ้งกําหนดวันประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาํปี 2559 ดังน้ี 

ครั้งที่ วัน /เดือน/ ปี 2559 เวลา สถานที ่
ครั้งที่ 11(1/2559) วันอังคารที่  12    มกราคม 08.30 น. ห้องประชุม 1  
ครั้งที่ 12(2/2559) วันอังคารที่  19    เมษายน 08.30 น. ห้องประชุม 1  
ครั้งที่ 13 (3/2559) วันอังคารที่  12    กรกฎาคม 08.30 น. ห้องประชุม 1  
ครั้งที่ 14 (4/2559) วันอังคารที่  11    ตุลาคม 08.30 น. ห้องประชุม 1  
 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
  6.1.1 การขอบรรจุสาขาวิชาใหม่ในช่วงปกีารศึกษา 2557-2561 (เพิม่เติม) 
 กองแผนงานเสนอขอบรรจุสาขาวิชาใหม่ในช่วงปีการศึกษา 2557-2561 (เพ่ิมเติม) เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังน้ี 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 - หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 6.1.3 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...  
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นหลักสูตร
ร่วมระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขต
ตรัง เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยเสนอแนะให้ดําเนินการด้านการบริหารจัดการให้เหมาะสม มีความ
คล่องตัว และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ...  
   กองบริการการศึกษา เสนอหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
  1. ให้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน โดยบรรจุรายวิชา  875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ รายวิชา 875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาบังคับไว้ในกลุ่มน้ี โดยไม่ให้
กระทบจํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาแกน (65 หน่วยกิต) 
  2. รูปแบบหลักสูตร ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50”  ออก และ ข้อ 5.3 
ตัดคําว่า “ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี” ออก 
  3. ให้นําหลักสูตรที่แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 
 6.1.5 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการ
จัดการ 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  1. ให้พิจารณาบรรจุรายวิชาต่อไปน้ีเป็นรายวิชาบังคับไว้ในกลุ่มวิชาแกน โดยไม่ให้กระทบจํานวน
หน่วยกิตรวม 
        1) รายวิชา 474-312 การตลาดเมืองชายแดน 
   2) รายวิชา 474-332 การตลาดดิจิทัล 
   3) รายวิชา 474-342 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  2. ให้พิจารณาเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ social enterprise และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไว้ด้วย  
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  3. รูปแบบหลักสูตร ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50”  ออก และ ข้อ 5.3 
ตัดคําว่า “ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี” ออก 
 
 6.1.6 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
คณะวิทยาการจัดการ 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  1. ให้ปรับวัตถปุระสงค์ของหลักสูตรข้อ 4) เป็นดังน้ี 
      “4) ปลกูฝงัให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คณุธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ” 
  2. ให้เพ่ิมวิชากฎหมายทางโลจิสติกส ์เป็นวิชาบังคับ 
  3. ให้ระบุกลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 
ตามท่ีคณะได้ดําเนินการแล้วไว้ด้วย 
  4. ในอนาคตควรปรับหลักสูตรน้ีให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
  5. หาวิธีการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
  6. พยายามให้นักศึกษาได้ฝึกงานด้านการขนส่งครบทุกด้าน 
  7. รูปแบบหลักสูตร ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50”  ออก และ ข้อ 5.3 
ตัดคําว่า “ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี” ออก 
 
 6.1.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะ
เภสัชศาสตร ์และ 
 6.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะเภสัช
ศาสตร ์
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .. และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือ 
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมทางเลือกเพ่ือรองรับผู้ที่เข้าศึกษาภายใต้โครงการ
นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.9 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะวิทยาศาสตร ์
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

  6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การเปิดรายวิชา เปลีย่นแปลงรายวิชา และเพิ่มขอ้ความในหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ี
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปิดรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา และเพ่ิมข้อความในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
   เปิดรายวิชา 

  473–309 การจัดการความมั่งคั่ง (Wealth Management)  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลอืก) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  

  เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
   - เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์(วิชา
เลือก) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 55 และ 
รหัส 56 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังน้ี 

เดิม ปรับใหม่เปน็ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์                    3(3-0-6) 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       3(3-0-6) 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4) 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต              3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วิชาเลือก 
เลือกรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุม่วิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ยกเว้น
รายวิชา 895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น 

 

 

  - เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 515-352 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 56 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปดังน้ี 

เดิม ปรับใหม่เปน็ 
515-352 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 

  (Feeds Quality Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน 515-351 หลกัโภชนาศาสตร์สัตว์ 
หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 

515-352 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
  (Feeds Quality Analysis Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน 515-351 หลกัโภชนาศาสตร์สัตว์ 
หรือเรียนควบคู่กัน 

  เพ่ิมข้อความ 
  เพ่ิมข้อความในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 55 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
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2555 เป็นต้นไป ดังน้ี 
เดิม ปรับใหม่เปน็ 

กลุ่มวิชาเลือก 
(15 รายวิชา) 

กลุ่มวิชาเลือก 
(15 รายวิชา)  

เพ่ิมข้อความ 
“เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการ หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพอาจกําหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้
เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม” 

 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้แก้ไขรายละเอียดในเอกสารการขอเปิดรายวิชา 473-309 การ
จัดการความมั่งคั่ง หัวข้อการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และหัวข้อวิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้น active 
learning ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 6.2.2 การขอเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปิดรายวิชา 465-529 การบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Disaster and Emergency Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบโดยให้ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้กระชับโดยบูรณาการหัวข้อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อน

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 4 หลักสูตรดังน้ี 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 
  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 
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