
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 12(2/2559) 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  อธิการบดี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
5. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
6. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
7. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
8. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง (แทน) 
10. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
11. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
12. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
13. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ  
14. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
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6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กรรมการ 
8.  ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทฆีสกุล 
3. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์  
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  ชูโต 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 
 ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 ผู้ช่วยศาสสตราจารย์กร  ศรเลิศล้ําวาณิช 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
 รองศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อิศรัฏฐ์  รนิไธสง  
14. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ (แทน) 
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ (แทน) 
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท ์
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15. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศภุธีรสกุล 
16. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์ 
17. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง อุษา  เชษฐานนท์ (แทน) 
18. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 
 วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ประธานแจ้งว่าการประชุมครั้งน้ีมีหลักสูตรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจํานวนมาก ขอให้ผู้มาช้ีแจง 
แต่ละหลักสูตรเตรียมตอบคําถามว่า บัณฑิตของหลักสูตรเมื่อ 10 ปีทีแ่ลว้ต่างจากบัณฑิตของหลักสูตรในปัจจุบัน
อย่างไร และในอนาคต 10 ปีข้างหน้าลักษณะของบัณฑิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 11(1/2559) เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2559 
        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1  การบริหารจัดการเพื่อให้เกิด social engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาฝ่ายอุตสาหกรรมและชุมชน 
นําเสนอเรื่อง (ร่าง) การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด social engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โ 
โดยจําแนกภารกิจ social engagement เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นพันธกิจ
มหาวิทยาลัยกับสังคม ส่วนที ่2 ผลงานการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลยักับสังคม ส่วนที่ 3 การขับเคล่ือนงาน
พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเป็นต้นแบบพันธกิจ
มหาวิทยาลัยกับสังคม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังน้ี 
  1. social engagement เป็นการเปลี่ยนแนวคิด ปรับวิธี กระบวนการใหม่ในการทํางานกับชุมชน 
จากเดิมเช่ือว่าอาจารย์เป็นคนเก่งและมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าชุมชน และชุมชนรอให้มหาวิทยาลัย/อาจารย์
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นําความรู้ความช่วยเหลือไปให้ เป็น อาจารย์และชุมชนต้องร่วมคิดร่วมทําแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 
ต้ังแต่เริ่มต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ประเมินได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยหาวิธีให้อาจารย์และชุมชนเอาชนะความเช่ือ/ความคิดแบบเดิม ต้องเช่ือ
ว่ามหาวิทยาลัยและชุมชนต่างมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน 
  2. social engagement ของม.อ. มี 3 ระดับคือ ระดับชุมชนพ้ืนที่  ระดับอุตสาหกรรม และระดับ
นานาชาติ หากมีการจัดระบบที่ดี ม.อ.สามารถเป็น Training Center ให้กับแก่ภูมิภาคได้ และสามารถบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนในรปูแบบของ Active Learning การสร้างบัณฑิต ได้ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่า
ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่มีอะไรบ้าง เช่น มีสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ืองที่วิทยาเขตปัตตานี  มีบัณฑิต
อาสาฯ เป็นต้น และจัดระบบดูแลชุมชน/พ้ืนที่ให้เกิดความต่อเน่ือง เกิดเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
  3. ควรเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนและถอดบทเรียนหรือสร้างบทเรียนต้นแบบในการทํางานกับชุมชนว่า
ชุมชนจะพ่ึงพาตนเองได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องยากอาจไม่สําเร็จในครั้งแรกต้องทําหลาย ๆ ครั้งแบบต่อเน่ือง 
  4. ควรมีระบบข้อมูลในลักษณะ proactive ที่พร้อมใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างแรง
บันดาลใจ เช่น การใช้ Big Data Technology  
  5. ขอบเขตระหว่างงานที่ใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการกับงานในลักษณะ social engagement ยังไม่
ชัดเจน 
  6. มหาวิทยาลัยควรเป็นตัวเช่ือมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐในกรณมีีการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่จากภาครัฐเข้าไปในชุมชน ซึ่งเป็นหนทางหน่ึงที่ทําให้เกิด social engagement 
  7. ในกรณีของงานที่ engage กับภาคอุตสาหกรรมขอให้ศกึษาถึงจุดที่อาจทําให้เกิดการเปลี่ยน- 
แปลงในเรื่องผลกระทบกับชุมชน จากที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์อาจกลายเป็นภาคอุตสาหกรรมได้ผลประโยชน์ 
เน่ืองจากงานที่ engage กับภาคอุตสาหกรรมอาจกลายเป็นดาบสองคมได้ 
  8. ควรนํางานเดิมที่ทําอยู่แล้วของแต่ละกลุ่มภารกิจมาวิเคราะห์หาดาวเด่นของแต่ละกลุม่ เช่น 
กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มการเรียนการสอน และรวมพลัง/บูรณาการกัน หรืออาจต่อยอดงานหลักที่
สําคัญๆให้เข้าหลักเกณฑ์ social engagement 
  9. ให้สํานักวิจัยและพัฒนาปรับ (ร่าง) การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด social engagement ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1. หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงัคมและการบริหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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 6.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ขอให้กําหนดระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านระบบสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่สามารถกําหนดรูปแบบได้อย่างชัดเจนโดย
ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 2. ขอให้เพ่ิมบทบาทการแก้ไขปัญหา ในประเด็นการสร้างระบบสุขภาวะที่ดีแก่สังคมผู้สูงอายุให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึง ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ 

 3. ขอให้มุ่งเน้นความร่วมมือในสหวิชาชีพมากขึ้น เพ่ือให้มีมุมมองที่หลากหลายและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน นําไปสู่การสร้างระบบสุขภาพที่ดี ประชาชนมีความผาสุก 

 6.1.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละ
ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 6.1.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ  (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะคือขอให้มุ่งเน้นความร่วมมือในสหวิชาชีพมากขึ้นเพ่ือ 
ให้มีมมุมองที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นําไปสู่การสร้างระบบสุขภาพที่ดี ประชาชนมีความผาสุก และ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 6.1.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาวะและ
สุขภาพจิต ของบุคคลเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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 6.1.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.1.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานเสนอแนะให้คณะหาวิธีการทําให้หลักสูตรการพยาบาลทุกหลักสูตรมีการบูรณา

การภาพรวมเชิงระบบ โดยทํางานข้ามสาขาวิชาชีพ สามารถนําความรู้จากต่างวิชาชีพมาใช้ประโยชน์เพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้มีทักษะ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และมีมุมมองที่หลากหลาย 
 
 6.1.8 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภา-
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้พิจารณาผลิตงานวิจัยที่เป็นสหวิชาชีพให้มาก

ขึ้น โดยให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมไปในงานวิจัยด้วย   และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ขอให้สอดแทรกเรื่องการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในการเรียนการสอน เช่น 
สภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่องระดับโลก ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องหาวิธีการในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะดังกล่าว เช่น แนวคิดทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ขนาดเล็กให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2. ขอให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมพิจารณาเป็นผู้นําในการริเริ่มทําโครงการทางด้าน Green 
Campus และ Green Community เพ่ือเช่ือมโยงกับการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง เป็น
การสร้างโอกาสในการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าว 
 6.1.10 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 



7 
 

  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.11 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันในการผลิตบัณฑิตที่
พร้อมปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาค่อนข้างสูง ดังน้ันเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ จึงขอให้คณะกําหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา และจัดแผนการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตร 
และจัดส่งหลักสูตรที่แก้ไขแล้วไปยังกองบริการการศึกษา จํานวน 1 เล่ม เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 
 6.1.12 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.13 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 

 6.1.14 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 
 6.1.15 หลักสตูรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
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  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.18 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.1.19 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... 

  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.1.20 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 

 
 6.1.21 การเพิม่แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเพ่ิมแผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.22 การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2553 
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  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 โดยเร่ิมปิดหลักสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เพ่ือสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่สําคัญ กล่าวคือ ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศมากทั้งระดับบุคคล เศรษฐกิจ สังคม หากเป็นไปได้ขอให้พิจารณาทบทวนชะลอการปิด
หลักสูตรดังกล่าวออกไปก่อน โดยขอให้หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  ให้มีจํานวนครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี หากคณะ
วิทยาการจัดการประสงค์จะขอยืนยันการปิดหลักสูตร หรือ ชะลอการปิดหลักสูตร ขอให้แจ้งผลการพิจารณาไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย  
 
 6.1.23 การขออนุมัติขยายภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์เปน็กรณพีิเศษ 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติขยายภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ
ของศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักด์ิ  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา หน่วยระบาดวิทยา ภาควิชาเวช
ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โดยขอให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกมากกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน15 คน เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปิดรายวิชา 322-175 คณิตศาสตร์ทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ (General Mathematics for Pharmacy Students) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (บังคับ) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.2 การปิดรายวิชาของคณะศลิปศาสตร์ 
   กองบริการการศึกษา เสนอการปิดรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาพลศึกษา และวิชาเลือกเสรี ที่ไมม่ีการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลานาน ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
เป็นต้นไป เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 12 รายวิชาดังน้ี  

  895-124 การพัฒนาการพูด   จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
     (Speech Improvement) 
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  895-228 การอ่านภาษาไทย   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
     (Reading in Thai)  
  895-230 การเขียนภาษาไทย   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
     (Writing in Thai)  
  895-235 ภาษาไทยกับการแปล   จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
     (Thai Language and Translation) 
  895-241 ฟุตบอล      จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Soccer) 
  895-242 กรีฑา     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Track and Field)  
  895-243 บาสเกตบอล    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Basketball)  
  895-244 วอลเลย์บอล      จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Volleyball) 
  895-245 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Takraw and SepakTakraw) 
  895-246 เทนนิส     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     (Tennis) 
  895-362 ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 2    จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
     (Survival Thai II) 
  895-363 การพูดภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ   จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
     (Spoken Thai for Foreigners) 

 
 6.2.3 การเปลีย่นแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554 
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษารหัส 55-59 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็น
ต้นไป เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
   1. เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์(วิชา
เลือก) สําหรับนักศึกษารหัส 55-56 คือ 

เดิม ปรับใหม่ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มววิชาสังคมศาสตร์และ
มนษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ยกเว้น
วิชา 895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ยกเว้น
รายวิชา 
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895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
895-107 ประชากรศาสตร์          2(2-0-4) 
895-202 ประชากรศาสตร์          3(3-0-6) 

สําหรับนักศึกษารหัส 57-59 
เดิม ปรับใหม่เปน็ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี 
895-101 พฤติกรรมศาตร์                     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  3(3-0-6) 
895-107 ประชากรศาสตร์            2(2-0-4) 
895-202 ประชากรศาสตร์            3(3-0-6) 

 

  2. ปรับวิชาเลือกและวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับนักศึกษาแผนปกติ
และสหกิจศึกษา รหัส 56-59 คือ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ 55 หน่วยกิต แผนสหกิจ
ศึกษา 49 หน่วยกิต โดยวิชา 
346-323 คณติสถิติศาสตร์ 2                 3(3-0-6) 
346-432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร        3(2-2-5) 
            เชิงประยุกต์  
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติ และเป็น
วิชาเลือกของนักศึกษาแผนสหกิจคึกษา และ 
346-491 โครงงานทางสถิติ                   3(0-9-0) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติและแผน 
สหกิจศึกษา 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ 55 หน่วยกิต แผนสหกิจ
ศึกษา 49 หน่วยกิต โดยวิชา 
346-491 โครงงานทางสถิติ                  3(0-9-0) 
346-432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร       3(2-2-5) 
            เชิงประยุกต์  
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติ และเป็นวิชา
เลือกของนักศึกษาแผนสหกิจคึกษา และ 
346-323 คณติสถิติศาสตร์ 2                  3(3-0-6) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติและแผน 
สหกิจศึกษา 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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 6.2.4 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
 ระดับปรญิญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
               1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
    2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
             4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554  
    5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
    6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
    7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
    8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  6.2.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
                     ระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 
  1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกนิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  5. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  6. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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