
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 11(1/2559) 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
7. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
8. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
11. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตาจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
12. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
13. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล  ศรีชนะ 
15. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
16. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
17. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
18. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวชนกานต์  ทองจํานงค์ (แทน)  
19. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
3.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์  
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ดร.พนิตา  สุขศรีเมือง 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล 
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์สุธรรม  ป่ินเจริญ 
10. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต 
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
12. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี  วิบูลย์พงศ์ 
14. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ดร.ศิริวัฒน์  วาสิกศิริ (แทน) 
15. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 
 

เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
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ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 

 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่ม ี
 

วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 10(4/2558) เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 เรื่องดําเนินการตามมติที่ประชุม 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ รายงานเรื่องการดําเนินการตามมติที-่
ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่4 เรื่อง ดังน้ี  
 1. นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชนห์าดทรายอย่างย่ังยืน จากการประชุมครั้งที่  
8(2/2558) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมให้ฝ่ายบริหารพิจารณาหาวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด 
social/community engagement หรือ university engagement ภายใน 6 เดือน และให้นําเสนอสภาวิทยาเขตฯ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ หรืออาจนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือกําหนดเป็นนโยบายการวิจัยเชิงบูรณา
การต่อไป ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้สํานักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเน ินการ โดย 
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาฝ่ายอุตสาหกรรมและชุมชน แจ้งว่าในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมา สํานักวิจัยและพัฒนาไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยในเรื่องน้ี แม้ว่าในช่วงปี 2557 จะได้ดําเนินการจัด 
forum ต่างๆ เพ่ือระดมข้อมูลในการกําหนดกรอบงานวิจัยภายใต้การสนับนุนของ สกว. อย่างไรก็ตามในปี 2558 
นักวิจัยของ ม.อ. ได้ลงพ้ืนที่และทํางานร่วมกับภาคีต่างๆ ในลักษณะงาน Social Engagement อย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ี 
 (1) คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา ม.อ.จัดประชุมเสวนาโครงการ “นโยบาย
สาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างย่ังยืน” เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ 
ทาวเวอร์ หาดใหญ ่ เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง สามารถรักษาทรัพยากรหาดทรายในพ้ืนที่ศึกษา และพ้ืนที่อ่ืนๆ ไว้ได้  
 (2) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ปัญหากัดเซาะชายหาดและการคุ้มครองดูแลเพ่ือการใช้
ประโยชน์ชายหาดอย่างย่ังยืน เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยเสนอมาตรการเร่งด่วนในการจัดการปัญหากัดเซาะ
ชายหาด คือ 1) ยุติการใช้โครงสร้างแข็งรูปแบบต่างๆ เข้าป้องกันการกัดเซาะชายหาด เพ่ือป้องกันการลุกลามเป็น
ลูกโซ่ 2) ทบทวนโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มกีารใช้โครงสร้างแทรกแซงสมดุลธรรมชาติของหาดทราย โดยเฉพาะ
การสร้างเข่ือนกันทรายปากแม่นํ้า เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดกับพ้ืนที่ข้างเคียงจากการทําลายสมดุลธรรมชาติของ
หาดทราย 3) จดัให้มกีารดูแล เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายหาด เน่ืองจากโครงการของทางราชการ 
 (3) จัดพิมพ์หนังสือ จํานวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญ
สิ้น เน้ือหาเน้นการสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุการกัดเซาะ และกรณีตัวอย่าง เล่มที่ 2 หาดทราย คุณค่า ชีวิตที่ถูก
ลืม เน้ือหาเน้นให้ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงระบบหาด และกรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของชุมชน เล่มที่ 3 หาดทราย 
คอร์รัปชั่น พิราบขาว กฎของนิวตัน เน้ือหา เน้นความรู้ทั่วไปสําหรับเยาวชน เล่มที่ 4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แนวทางการฟ้ืนฟู การใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ เน้ือหา เน้นแนวปฏิบัติในการรับมือ (จัดการ) กับ
ปัญหากัดเซาะของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เล่มที่ 5 เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทราย บทสรุปสําหรับ
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ผู้บริหารและประชาชน เน้ือหา เน้นทิศทางในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาด โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
สสส./EEPSEA/CILO ม.อ./สถาบันสันติศึกษา ม.อ. 
 (4) ทีมงานของ รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตรพงศ์ และผศ.กัลยาณี พรพิเนตรพงศ์ พร้อมเครือข่าย
เฝ้าระวังรักษาชายหาดได้ร่วมกับภาคีต่างๆ จัดกิจกรรม “หาดทราย มรดกธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 14-15 
สิงหาคม 2558 ในงาน ม.อ.วิชาการ 
 (5) รศ.ดร.สมบูรณ์  พรพิเนตรพงศ์ ได้นํานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจ
สภาพการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดระโนด สทิงพระและสิงหนคร 
 (6) เกิด website ช่ือ BWN (beach watch network) http://www.bwn.psu.ac.th เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์หาดทรายอย่างย่ังยืน 
 (7) คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “กระบวนการทางกฎหมายในการดําเนินการ
โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ ที่คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยดําเนินการร่วมกับมูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่ามีหลายสถาบันที่ได้ศึกษาเร่ืองน้ี เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรงัสิต สถาบัน MIT เป็นต้น ควรจัดให้มีเวทพูีดคุยแลกเปลีย่นกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด 
และนําเสนอขอ้มูลที่ถูกต้องต่อสนช. ซึ่งรองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาฝ่ายอุตสาหกรรมและชุมชนรับว่าจะ
ดําเนินการให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และจะนําผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนมานําเสนอในที่ประชุม พรอ้มนําเสนอ
เรื่องการบริหารจัดการ social/community engagement ในภาพรวมของ ม.อ.ด้วย 
 

 2. การจัดทําเอกสารสรุปประกอบการนาํเสนอหลักสูตร จากการประชุมครั้งที่ 9(3/2558) 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมเสนอให้ให้จัดทําเอกสารสรุปประกอบการนําเสนอหลักสูตรโดยช้ีให้เห็น 
1. คุณค่าของหลักสูตร 2. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ 3. ความเช่ือมโยงกับสถานการณ์บ้านเมือง 4. ความ
เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 5. การเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น การวิจัย สหกิจศึกษา 6. ความเช่ือมโยง
กับสาขาอ่ืน ซึง่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ทั้งกองบริการการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้แต่ละ
คณะดําเนินการจัดทําเอกสารดังกล่าวในการนําเสนอหลักสตูรแล้ว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3. การจัดการพลังงาน (ในเชิงวิชาการ) จากการประชุมคร้ังที่ 9(3/2558) เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .. ที่ประชุมเสนอใหฝ้่ายบริหารนําเรื่องการจัดการพลังงาน (ในเชิงวิชาการ) 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ (2-3 ปี) ว่ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเรื่องพลังงานอย่างไร และการ
ดําเนินการน้ันได้สนองต่อการพัฒนาภาคใต้อย่างไร รวมท้ังมหาวิทยาลัยได้บริหารวิชาการว่าด้วยระบบพลังงาน
ไปสู่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ และฝา่ยดูแลนโยบายอย่งไร ซึ่ง ผศ.ดร.เก้ืออนันต์  เตชะโต นําเสนอเรื่อง
ทางเลือกพลังงานภาคใต้ สรปุได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้จะเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะที่โรงไฟฟ้าใน
ภาคใต้มีเพียง 9 แห่ง คือ โรงไฟฟ้ากระบ่ี  โรงไฟฟ้าขนอม  โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 โรงไฟฟ้า
เขื่อนบางลาง/บ้านสันติ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี  โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน 
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีกรีนเอนเนอร์ย่ี และกําลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการในการรองรับการ
ลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคต เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ รัฐบาลจึงจําเป็นต้องสร้างความมั่นคงให้
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ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายดําเนินการในภาคใต้หลายจังหวัด เช่น 
กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง ทั้งหมดล้วนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่มีต้นทุนการผลิตตํ่าที่สุด 
แต่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้การยอมรับ ดังน้ันในฐานะที่ ม.อ. เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จึง
กําหนดทิศทางการวิจัยให้นักศึกษาศึกษาคน้คว้าวิจัยในประเด็นดังน้ี  
 1. อุปสรรคของนโยบายการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าที่ได้ค่า FiT (5.66 บาทต่อหน่วย) จาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ยังไม่ได้รบัความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร 
  2. การวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นและลึกขึ้น  
 3. การวิจัยด้านเช้ือเพลิงชีวมวลและชีวภาพ ทั้งเป็นการนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า หรือ
นําไปใช้เป็นเช้ือเพลิง (นํ้ามันหรือก๊าซ) สําหรับยานยนต์ 
 4. การส่งเสริมให้ชุมชนรากหญ้ามีส่วนร่วมในโครงการของรัฐต้ังแต่เริ่มต้น โดยต้องมีการ
ศึกษาวิจัยในเรือ่งของ Life Cycle Analysis และ Value Chains ของพลังงานหมุนเวียนแต่ละชนิด ต้ังแต่ต้นนํ้า
ถึงปลายนํ้า 
 5. การวิจัยหาแนวทางบริหารจัดการและการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบผลิตพลังงานขนาดเล็กใน
ระดับชุมชน ในลักษณะเป็นเครือข่ายของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถดูแลระบบให้เกิดความ
ย่ังยืน  
 6. การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการใช้กังหันลมขนาดเล็กในเขตเมือง เช่น บนตึกสูง บริเวณช่องว่าง
ระหว่างอาคาร บนทางด่วน 
 7. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยแสดงบทบาทนําในเรื่องการกําหนดงานวิจัยด้านพลังงาน 
เน่ืองจากมีงบประมาณสูงและคล่องตัวกว่าภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายชัดเจนที่สามารถนํา
ผลงานวิจัยที่กําหนดขึ้นไปประยุกต์ใช้งานจริง 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือให้ข้อมูลในลักษณะเป็นทางเลือก
ให้กับรัฐบาลว่าหากเลือกสิ่งน้ีจะได้อะไรและเสียอะไร และควรทําแผนให้ชัดเจนเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการผลิต
พลังงานจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลในภาคใต้ โดยวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าในแต่ละ
พ้ืนที่มีเศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฯลฯ เพียงใดที่สามารถนํามาใช้ผลิตพลังงานได้ และในการศึกษา
วิจัยเรื่องพลังงานไม่ควรศึกษาเฉพาะในส่วนดีแต่ควรศึกษาถึงผลเสียหรือผลกระทบด้วย 
 

 4. การพัฒนากลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร เป็นหลักสูตรเฉพาะในระดับ
ปริญญาโท จากการประชุมครั้งที่ 9(3/2558) เมื่อวันที่ 7 สงิหาคม 2558 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... และเสนอใหฝ้า่ยบริหารพัฒนากลุ่มวิชา
ด้านวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร เป็นหลักสูตรเฉพาะในระดับปริญญาโทและควรเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจง้วา่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เพิ่มกลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทรไวใ้นหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แต่ยงัมไิด้พัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรได้ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ที่ 369(7/2558) เมือ่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 แล้ว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าควรเพ่ิมเรื่องกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศด้วย 
 

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1  แนวทางการพฒันากิจกรรมนักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมนักศึกษา 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวทิยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นาํเสนอ 
แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด
คุณลักษณะบัณฑิต ม.อ. คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย เป่ียมนํ้าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 100 ช่ัวโมง 
เพ่ือสร้างจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 
  1. กิจกรรมปลกูฝังอุดมการณ์ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง”  
  2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างระเบียบวินัย 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังน้ี 
  1. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติให้ดีย่ิงขึ้น  
  2. ควรจัดใหม้กิีจกรรมในลักษณะน้ีในทุกรายวิชา/หลักสูตร ที่เรียน 
  3. การพัฒนานักศึกษาควรบูรณาการทุกกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษา และมีกระบวนการที่ทําให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  
  4. การใช้กระบวนการ Reflection กับงานในลักษณะงานจิตอาสาจะทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
เห็นคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของงานจิตอาสา  
  5. ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความนิยมและความช่ืนชอบของนักศึกษา เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษาให้เข้าร่วมมากขึ้น 
  6. ควรใหม้ีกิจกรรมที่ทําให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น 
  7. ควรจัดใหม้งีานอาสาในเชิงวิชาชีพด้วย เช่น ให้นักศึกษาปี 3-4 ทําโครงการร่วมกับชุมชน 
  8. ควรมีข้อมลูจํานวนนักศึกษาของแต่ละคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1 การปรบัเปลี่ยนรหสัรายวิชาสขุภาวะกายและจิต 
        รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ขอความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต  ให้เป็นรายวิชากลาง ซึ่งวิชาดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้สอนมาจากหลายคณะ และให้คณะ
พยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเช่นเดิม  
ทั้งน้ี ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป  ซึ่งมหาวิทยาลยัอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์เปลี่ยน
รหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต จากรหัสรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ “640-101” เป็นรหัสรายวิชา
กลาง “001-131” และให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผดิชอบในการเปิดสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
มีผู้สอนมาจากหลายคณะ รวมทั้งเป็นผู้รับผดิชอบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากการลงทะเบียนรายวิชา
ดังกล่าวเช่นเดิม   
 
       ที่ประชุมรับทราบ    
 
 5.2 การยกเลกิการเปิดสอนรายวิชา 190-404 ธรรมชาติบําบัด เป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
                  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะการแพทย์แผนไทยเปิดสอน
รายวิชา 190-404  ธรรมชาติบําบัด  จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือบรกิาร
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ใหแ้ก่คณะต่าง ๆ ที่ประสงคจ์ะนําไปบรรจุไว้ในหลักสูตรหรือให้นักศึกษาได้เลือกเรียน คณะแจ้งว่าต้ังแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนรายวิชาของคณะฯ มากจึงไม่สามารถจัดเวลาในการสอนรายวิชา
ดังกล่าวให้แก่คณะต่าง ๆ ได้   จึงขอยกเลิกการเปิดสอนรายวิชา 190-404 ธรรมชาติบําบัด  เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหากคณะฯ มีความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน/พร้อมที่จะเปิดสอน จะแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบในโอกาสต่อไป   
           
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องสืบเนื่อง 
    6.1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ...  คณะเศรษฐศาสตร ์
  สืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครั้งที่ 10(4/2558) เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2558 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และมีมติให้ปรับรายวิชาใน
กลุ่มวิชาแกน โดยบรรจุรายวิชา 875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ รายวิชา875-352 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาบังคับไว้ในกลุ่มน้ี โดยไม่ให้กระทบจํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาแกน 
(65 หน่วยกิต) ปรับรูปแบบหลักสูตร ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ออก และข้อ 5.3 การ
รับนักศึกษา ตัดคําว่า “ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี” ออก และให้เสนอหลักสูตรให้สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณาอีกคร้ัง ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการโดยได้เพ่ิมเน้ือหาทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไว้ในรายวิชา 875-314 เศรษฐกิจไทย และเปลี่ยนช่ือรายวิชา เป็น เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น 
และเศรษฐกิจพอเพียง คงรายวิชา 875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไว้ในกลุ่มรายวิชาชีพเลือกในสาขา 
เศรษฐศาสตร์ และได้ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” และคําว่า “ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี” ออกแล้ว 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป และเสนอแนะว่าโลก
ของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วชุดความรู้เดิมที่อาจารย์ผู้สอนมีอาจล้าสมัย จึงไม่ควรยึดมั่นในชุดความรู้เดิม 
แต่ควรแสวงหาความรู้ใหม่ ที่ตรงกับยุคสมัย เช่น ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิทัลควรต้องรู้ 
 
   6.2 เรื่องเสนอใหม่ 
     6.2.1 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะ 
      วิทยาการจัดการ 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. ... คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป และเสนอแนะว่าควร
ให้มีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณไว้ด้วย และเน่ืองจากเน้ือหาเก่ียวกับการเงินที่จัดให้นักศึกษาเรียนมี
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ค่อนข้างมาก จึงควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนใหม่ว่าอะไรคือความรู้ที่สําคัญ (critical knowledge) ที่ต้อง
สอนโดยอาจารย์ผู้สอน อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    
 
    6.2.2 การขอปิดกลุ่มสาขาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
     บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปิดกลุ่มสาขาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จากเดิม 5 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาการพยาบาลเด็ก กลุ่มสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ กลุ่มสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กลุ่มสาขาการผดุงครรภ์ กลุ่มสาขาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น 1 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
    6.2.3 การขออนุมัติขยายภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ เปน็กรณพีิเศษ 
     บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติขยายภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณี
พิเศษของศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล ตําแหน่งอาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยขอให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกมากกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
     มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้กําหนดข้อมูลภาระงานจํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เหลือขั้นสูงสุดที่สามารถดูแลนักศึกษาได้ของศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาในขั้นตอนต่อไป และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 

  6.3 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
    6.3.1 การเปิดรายวิชาในหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา จํานวน 7 รายวิชาดังน้ี 
   322-173 คณติศาสตร์หลักมลู 1 3(3-0-6) หน่วยกิต  
          Fundamental Mathematics I 
   322-174 คณติศาสตร์หลักมลู 2  3(3-0-6) หน่วยกิต  
          Fundamental Mathematics II 
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
   212-442  ฟัซซี่โลจิกเบ้ืองต้น 3(3-0-6) หน่วยกิต  
          Introduction to Fuzzy Logic 
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
   142-382 การออกแบบเว็บแบบตอบสนองสมัยใหม ่ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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    Modern Responsive Web Design  
   142-383 การจัดการเว็บสําหรับโปรแกรมค้นหา 3(2-2-5) หน่วยกิต  
          Search Engine Optimization 
   142-384 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    Game Development on Mobile Devices  
   142-385 การออกแบบโมชันกราฟิก  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    Motion Graphic Design 
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (เลือก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

    6.3.2  การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   กองบริการการศึกษา เสนอการเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 55 - 59 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป จํานวน 2 รายวิชาดังน้ี 
   473-198 การอ่านงบการเงินเพ่ือการลงทุน   3(3-0-6) หน่วยกิต 
    Reading Financial Statements for Investment   
   895-219 การพัฒนาองค์การวิสาหกิจชุมชนสู่ความย่ังยืน  3(3-0-6) หน่วยกิต     
    Organization Development of Community Enterprise  
    for Sustainability  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
   6.3.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
                         ระดับปริญญาตร ี
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตร ีเพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 10 หลักสูตร ดังน้ี 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554  
   3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 
  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 
  8. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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   9.หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2553 
   10. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 6.3.4 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
                         ระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 22 หลกัสูตรดังน้ี 
  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  4. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 
  6. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
  7. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
  10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
  13. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 
  14. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
  15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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  16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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