
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 13(3/2559) 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมพร  ใช้บางยาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  อธิการบดี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
8. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
9. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
10.  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
11. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
12. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
13. ผู้แทนสภาอาจารย์  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ 
14. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
15. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
17. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
18. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
19.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ 
20. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
2. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล 
 ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการศึกษา 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์  
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
5. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 
 นายแพทย์บุญประสิทธ์ิ กฤตย์ประชา 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา 
 รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
 รองศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อิศรัฏฐ์  รนิไธสง  
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
14. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ (แทน) 
15. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
16. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 แพทย์หญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน์ (แทน) 
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17. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรศัมิ์  ป่ินสุวรรณ  
18. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศภุธีรสกุล 
19. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ (แทน)  
20. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 สัตวแพทย์หญงิรัถยาภรณ์  ง๊ะสมัน (แทน) 
21. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
22. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  ไม่ม ี
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่12(2/2559) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
  4.1 PSU-TPSF  
   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการศึกษา นําเสนอกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Teaching Professional Standards Framework : 
PSU – TPSF) ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิต
ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีทักษะของการเป็นพลเมืองโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม สะท้อนอัต-
ลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้นําระบบ PSU-TPSF สู่การ
ปฏิบัติ 4 ประเด็น คือ  
  1) ให้นําระบบ PSU-TPSF ไปใช้ในการพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) เป็นต้นไป  
  2) ให้นําระบบ PSU-TPSF ไปบูรณาการร่วมกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) เป็นต้นไป ทั้งน้ี ในช่วงก่อนการบูรณาการให้มีการประเมินเพ่ือหารูปแบบที่
เหมาะสมต่อไป  
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  3) กําหนดระดับของอาจารย์เป็น 4 ระดับคอื ดรุณาจารย์  วิชชาจารย์  สามัตถิยาจารย์ สิกขาจารย์ 
และกําหนดค่าตอบแทนแต่ละระดับ  
  4) ให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาจัดทํารายละเอียด หลกัเกณฑ์และกําหนดแนวทางการปฏิบัติการ 
เข้าสู่ตําแหน่ง 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังน้ี 
  1. การนําระบบ PSU-TPSF ไปบูรณาการร่วมกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ขอให้ตระหนักถึงเรื่อง
เกณฑ์ประเมินผลและฐานข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญควรจัดทําให้ชัดเจน 
  2. การประเมินในระยะแรก ควรประเมินทัศนคติในการสอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ ซึ่ง 
ไม่ควรสอนแบบเดิม ควรมองถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
  3. ควรหาวิธีประเมินที่ไม่เน้นการจัดทําเอกสาร เช่น ประเมินที่ตัวนักศึกษา หรือให้นักศึกษาร่วมประเมิน
ว่ากระบวนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทําให้นักศึกษาพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดยทํา  
pre-test และ post-test นักศึกษา 
  4. อุดมศึกษาไทยขาด K2 (Teachers know their students and how they learn) คือ อาจารย์
ผู้สอนไม่รู้วิธีการรับรู้/เรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน อาจารย์เพียงออกแบบให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ การ
พัฒนาอาจารย์ให้ถึงระดับ K2 ต้องเตรียมนักเรียนให้เข้าสู่การสอนแบบใหม่ โดยต้องลงทุนระบบสนับสนุน เช่น 
การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนการสอน 
    5. ที่ประชุมเห็นว่า “P5. Teachers integrate research, scholarship and professional activities 
with teaching and in support of student learning” ยังเขียนไม่ชัดเจน เน่ืองจาก P5. เป็นเรื่องของการ
เอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้ที่จะทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังน้ันอาจารย์ต้องเรียนรู้เรื่องจากจัดการเรียนรู้ด้วย 
ซึ่ง concept สําคัญที่ไม่ได้ระบุไว้ คือ การเรียนรู้เป็นทีม หรือ PLC (Professional Learning Community) 
ไม่ใช่ learning individual ขอให้ทําความเข้าใจ P5 ให้ชัดเจนขึ้น นอกจากน้ีต้องมีการจัดการเพ่ือสนับสนุน PLC 
ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้เข้าสู่ ดรุณาจารย์  หรือ สิกขาจารย์ แต่เพ่ือ facilitate P5 ให้เกิด PLC และคาดหวังว่าเมื่อเป็น 
สิกขาจารย์แล้วต้องเป็น leader ของ PLC เพ่ือไปหนุน ดรุณาจารย์  ให้เก่งขึ้นด้วย  
  6. การนําระบบ PSU-TPSF บูรณาการร่วมกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ หากม.อ. ต้องการหรือ
คาดหวังให้มีอาจารย์ทั้งเก่งสอนและเก่งวิชาการในคนๆ เดียวกันและมองว่าการให้ค่าตอบแทนเป็น incentive 
และคุ้มค่าก็ควรจ่ายค่าตอบแทนให้ทั้งสองทาง ซึ่งอาจารย์จํานวนมากเมื่อเข้าสู่ตําแหน่ง ศ. หรือ รศ. แล้วจะไม่ให้
ความสําคัญกับงานสอน ซึ่งระบบน้ีจะเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ให้ความสําคัญกับงานสอน 
  อน่ึง ประเด็นการให้ค่าตอบแทนสองทางนี้ กรรมการบางท่านเห็นว่าควรจ่ายเพียงทางเดียว  เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีเงินไม่มากพอ สําหรับอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง ศ. หรือ รศ. เพียงแต่ remind ว่าการเป็นอาจารย์
นอกเหนือจากภาระงานด้านวิจัยแล้วยังมีภาระงานด้านการสอนที่ต้องให้ความสําคัญด้วย  
  7.  ที่ประชุมแสดงความห่วงใยเก่ียวกับการนําระบบ PSU-TPSF ไปบูรณาการร่วมกับการเข้าสู่ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ อาจทําให้เข้าใจว่าการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมี  2 แนวทาง คือ การสอน กับ การวิจัย ควรสร้าง
ความเข้าใจให้ชัดเจน และควรให้ระบบ PSU-TPSF มีความย่ังยืนในระยะหน่ึงก่อนแล้วจึงนําไปบูรณาการร่วมกับ
การขอตําแหน่งทางวิชาการ และขอให้ฝ่ายดําเนินการยึดกรอบแนวคิดในการดําเนินการว่าเพ่ือพัฒนาการสอน
ของอาจารย์ไม่ใช่การสร้างภาระให้แก่อาจารย์ และผลลัพธ์ (outcome) ของระบบ PSU-TPSF คือนักศึกษาที่มี
คุณภาพ  
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  8. ภาพที่สะท้อนการรับรู้เก่ียวกับ PSU-TPSF คือ ภาพของระบบที่ช่วยให้อาจารย์ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่
ภาพของการ engagement ให้อาจารย์เกิดความรู้สึกต้องการประเมิน/พัฒนาตนเอง และเป็นภาพของการ
เตรียมออกนอกระบบราชการมากกว่า ซึ่งระบบ PSU-TPSF ควรเป็นระบบที่ช่วยเฟ้นหาอาจารย์ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าสอนดี สอนเก่ง ทุ่มเทกับการสอน ได้อยู่ในที่ ๆ ถูกต้องตามท่ีควรจะเป็น แทนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่
ต้องการได้รับเงินค่าตอบแทนจัดทําเอกสารเสนอเข้าสู่ระบบ PSU-TPSF   
      นอกจากน้ี การท่ีนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเก่งคนดีขึ้น ไม่ได้เกิดจากอาจารย์คนใดคนหนึ่ง 
แต่เกิดจากหลาย ๆ คนและหลาย ๆ ฝ่ายช่วยกันบ่มเพาะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะประเมินอย่างไร และที่ผ่านมา
ระบบประเมินการทํางานของอาจารย์ (load unit) ให้นํ้าหนัก lecture แต่ไม่ให้นํ้าหนักของการอุทิศตนเพ่ือสอน
นักศึกษาผ่านการปฏิบัติจริง เช่น อาจารย์แพทย์ตรวจผู้ป่วยพร้อมให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีตรวจผู้ป่วยของอาจารย์
แพทย์ แต่ภาระงานนี้ไม่ได้รับการประเมิน และคนที่จัดทําเอกสารเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งกับคนท่ีปฏิบัติจริงอาจจะ
ไม่ใช่คนๆเดียวกัน 
 9. เน่ืองจากในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 5 และในการขอตําแหน่งทางวิชาการมีการ
ประเมินการสอนอยู่แล้ว ดังน้ันควรนําระบบ PSU-TPSF ไป integrate เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 การนําเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมกําหนดวิธีการเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมพิจารณา โดยให้ผู้มาช้ีแจงนําเสนอข้อมูลในเชิง
คุณภาพของผลประกอบการหลักสูตร เน่ืองจากเล่มหลักสูตรเป็นข้อมูลในลักษณะ input ควรนําเสนอข้อมูลที่
นอกเหนือไปจากน้ี คือ ข้อมูลการบริหารหลักสูตรและผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร จึงขอให้ผู้มาช้ีแจงหลักสูตร
นําเสนอข้อมูลในประเด็นดังน้ี 
 1. สาระสําคญัและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร 
 2. ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม ่
 3. ประโยชน์ของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ี 
 4. คุณค่าของหลักสูตร 
 5. จํานวนรับ /การสําเร็จการศึกษา /การประกอบอาชีพ ของนักศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
  6. ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตเมื่อ 10 ปีที่แล้ว บัณฑิตปัจจุบัน และบณัฑิตในอนาคต 10 ปี
ข้างหน้า  
 7. ความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร  
 8. ความต่างจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืน 
 9. ความเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น การทําวิจัย หรือ สหกิจศกึษา  
 10.ความเช่ือมโยงกับสาขาอ่ืน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
  และ 
 6.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
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 6.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ...  
  และ 

 6.1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
    กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา จํานวน 8 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 6.1.1 ถึง 
6.1.8 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยเสนอแนะว่าบัณฑิตของ ม.อ.ควรเก่งทั้งวิชาการและวิชาชีวิต คือ
นอกจากบัณฑิตต้องรู้ทางด้านเทคนิคแล้วต้องเข้าใจโลก ชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย 
จึงขอให้เพ่ิมรายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลก เป็นวิชาเลือก
ไว้ในหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.10 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.12 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลกัสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
จํานวน 6 หลกัสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 6.1.9 ถึง 6.1.14 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยเสนอแนะว่าบัณฑิตของ ม.อ.ควรเก่งทั้งวิชาการและวิชาชีวิต คือ
นอกจากบัณฑิตต้องรู้ทางด้านเทคนิคแล้วต้องเข้าใจโลก ชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย 
จึงต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะตามท่ีต้องการได้ และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 6.1.15 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นศาสตร์แห่งความเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน จึงขอให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรับปรุงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงไปสู่การประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืน เช่น การเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ การประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2. ให้มีการบูรณาการองค์ความรู้โดยร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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 6.1.16 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.17 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.18 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.19 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.20 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.. 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.21 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชัวิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.22 หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
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 6.1.23 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจเกษตร หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
โดยที่ประชุมเสนอแนะว่าการใช้ชื่อปริญญาควรให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก หากภายใน 1-2 ปี มีจํานวนผู้เรียนลดลง
ควรทบทวนเรื่องชื่อปรญิญาอกีครั้ง 
 
 6.1.24 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลเิมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
    
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา เสนอการปรับปรุงรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา และปิดรายวิชา เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
  ปรับปรุงรายวิชา 
  ปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ โดยปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้วและขอปรบัปรุงช่ือรายวิชา จํานวน 20 รายวิชา  

รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรบัปรุงใหม่) 

891-261 ภาษามือ 1         3(3-0-6) 
  Sign Language I  

891-261 ภาษามือไทย 1  3(3-0-6) 
  Thai Sign Language I 

895-143 ทักษะการเล่นบาสเกตบอล        1(0-2-1)  
  Skills in Basketball 

895-143 ทักษะบาสเกตบอล  1(0-2-1)  
  Skills in Basketball 

895-144 ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล           1(0-2-1)  
  Skills in Volleyball  

895-144 ทักษะวอลเลย์บอล   1(0-2-1)  
  Skills in Volleyball  

895-145 ทักษะการเล่นกรีฑา                    1(0-2-1)  
  Skills in Track and Field  

895-145 ทักษะกรีฑา        1(0-2-1)  
  Skills in Track and Field  

895-146 ลีลาศ                  1(0-2-1) 
     Skills in Social Dance  

895-146 ทักษะลีลาศ        1(0-2-1)  
  Skills in Social Dance  
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รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรบัปรุงใหม่) 

895-147 ทักษะการเล่นยูโด 1(0-2-1)  
  Skills in Judo  

895-147 ทักษะยูโด              1(0-2-1)  
  Skills in Judo  

895-148 ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล      1(0-2-1)  
  Skills in Soccer  

895-148 ทักษะฟุตบอล       1(0-2-1)  
  Skills in Soccer  

895-149 ทักษะการเล่นตะกร้อและ 1(0-2-1) 
  เซปักตะกร้อ  

  Skills in Takraw and SepakTakraw  

895-149 ทักษะตะกร้อและเซปักตะกร้อ  1(0-2-1)  
   Skills in Takraw and SepakTakraw  

895-150 ทักษะการเล่นยิมนาสติก       1(0-2-1)  
  Skills in Gymnastics  

895-150 ทักษะยิมนาสติก  1(0-2-1) 
  Skills in Gymnastics  

895-151 ทักษะการเล่นกีฬามวยสากล  1(0-2-1)  
             Skills in International Boxing 

895-151 ทักษะมวยสากล  1(0-2-1)  
   Skills in International Boxing  

895-152 ทักษะการเล่นไอคิโด          1(0-2-1)  
  Skills in Aikido  

895-152 ทักษะไอคิโด  1(0-2-1)  
  Skills in Aikido  

895-153 ทักษะการเล่นฮ็อกก้ี          1(0-2-1)  
   Skills in Field Hockey  

895-153 ทักษะฮ็อกก้ี  1(0-2-1)  
  Skills in Field Hockey  

895-154 ทักษะการเล่นซอฟบอล      1(0-2-1)  
             Skills in Softball  

895-154 ทักษะซอฟบอล  1(0-2-1)  
  Skills in Softball  

895-155 ทักษะการเล่นโปโลนํ้า      1(0-2-1)  
  Skills in Water Polo  

895-155 ทักษะโปโลนํ้า  1(0-2-1)  
  Skills in Water Polo  

895-157 ทักษะการเล่นกีฬารักบ้ี          1(0-2-1)  
  Skills in Rugby-Football  

895-157 ทักษะรักบ้ีฟุตบอล  1(0-2-1)  
  Skills in Rugby Football  

895-159 ทักษะการเล่นกีฬามวยไทย      1(0-2-1)  
  Skills in Muay Thai  

895-159 ทักษะมวยไทย  1(0-2-1)  
  Skills in Muay Thai   

895-162 ทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอล   1(0-2-1)  
  Skills in Handball  

895-162 ทักษะแฮนด์บอล  1(0-2-1)  
     Skills in Handball  

895-163 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน   1(0-2-1)  
  Skills in Badminton  

895-163 ทักษะแบดมินตัน  1(0-2-1)  
  Skills in Badminton 

895-164 กิจกรรมพลศึกษา–เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 
 Physical Education Activity: Table Tennis  

895-164 ทักษะเทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 
  Skills in Table Tennis  

895-347 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง       1(0-2-1)  
  Physical Education Activity : Petanque 

895-347 ทักษะเปตอง  1(0-2-1) 
   Skills in Petanque 
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    เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
    เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศกึษารหัส 56-59 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น
ไป  

เดิม ปรับใหม่เปน็ 

หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 102 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
    แผนปกติ          42 หน่วยกิต  
    แผนสหกิจศึกษา 48 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1   3(3-0-9)   
  (Project in Mathematics I) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติและแผนสห-
กิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาเลือก  
     แผนปกติ 33 หน่วยกิต 
     แผนสหกิจศึกษา 27 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 102 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
     แผนปกติ          42 หน่วยกิต  
     แผนสหกิจศึกษา 45 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์  1      3(3-0-9)       
             (Project in Mathematics I) 
เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาแผนปกติแต่ไม่เป็นวิชา
บังคับของนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาเลือก  
    แผนปกติ 33 หน่วยกิต 
    แผนสหกิจศึกษา 30 หน่วยกิต 

   ปิดรายวิชา 
   ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและวิชาเลือกเสรีที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
เวลานาน ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป  

  890-171 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  จํานวน 3(3-0-6) นก. 
   Basic English 
  891-202 ภาษาฝร่ังเศส 2 จํานวน 3(3-0-6) นก. 
   French II  
  891-203 ภาษาฝร่ังเศส 3 จํานวน 3(3-0-6) นก. 
   French III  
  891-204 ฝรั่งเศสเพ่ือการท่องเที่ยว 1   จํานวน 3(3-0-6) นก. 
   French for Tourism I  
  891-213 ภาษาญี่ปุ่น 3  จํานวน 3(3-0-6) นก. 
   Japanese III  
  891-214 ภาษาญี่ปุ่น 4  จํานวน 3(3-0-6) นก. 

   Japanese IV  
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
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 6.2.2 การปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
       กองบริการการศึกษา เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสงัเกตของ 
สกอ.) เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.2.3 การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับปริญญาตร ีจํานวน 8 หลักสตูร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
   1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 
   4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
   5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 
   6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
   7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
   8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรและเปิดรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
และเปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 หลักสูตร คอื  
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ... 
โดยที่ประชุมเสนอแนะว่าการใช้ช่ือปริญญาควรให้ความสาํคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก หากภายใน 1-2 ปี มีจํานวน
ผู้เรียนลดลงควรทบทวนเรื่องช่ือปริญญาอีกคร้ัง 
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  เปิดรายวิชา 
  672-711 เภสชัวิทยาประยุกต์ในทันตกรรมสําหรับเด็ก (Applied Pharmacology in 
Pediatric Dentistry) จํานวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
  ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสขุ)                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช)  
           รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                                              ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่            


