
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่14(4/2559) 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. 
ณ หอ้งประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  อธิการบดี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
6. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
7. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
8.  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
9. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
10. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
11. ผู้แทนสภาอาจารย์  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
14. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
15. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
16. หัวหน้างานวิเคราะหแ์ละประสานการวางแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักดิ์  อรนพ 
17.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ 
18. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมพร  ใช้บางยาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
3. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  ชูโต 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซ่ียนศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร  ศรเลิศลํ้าวาณิช 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อิศรัฎฐ์  รินไธสง   
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
13. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 
14. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
15. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน์ (แทน) 
16. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ  
17. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
18. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช  จิตตสุ์รงค์ 
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19. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ์ (แทน)  
20. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
       ประธานช่ืนชมมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียางที่
เน้นยางล้อและการออกแบบแม่พิมพ์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
และมุ่งที่ปัญหาวิจัยที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันออกไกล ทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่จัดทําหลักสูตรดังกล่าว และหลักสูตรสอดรับกับ Thailand 
4.0 อีกด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างหลักสูตรที่ดีมาก 
 
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 13(3/2559) เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขการบันทึกวาระที่  4.1 PSU-TPSF ให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 Community Engagement Activity : กรณีตัวอย่างโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
  รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ และ รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ นําเสนอ Community Engagement 
Activity : กรณีตัวอย่างโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.และบมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย จํานวน 80 ล้านบาท ดําเนินการในระยะเวลา 5 ปี ใน 19 จังหวัด 4 ภูมิภาค ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย 8 แห่ง คือ ภาคเหนือ นําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพะเยา ภาคอีสานนํา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ภาคกลางนําโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคใต้นําโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป้าหมายของ
โครงการคือ พัฒนาครูให้สอน Research –oriented PBL หรือ RBL โดยเช่ือว่า 
  1. วิจัยสร้างปัญญาให้ผู้ทํา วิจัยจึงเป็นกระบวนการของการศึกษา   
  2. ปัญญาเกิดได้จากการคิดบูรณาการความรู้เข้าสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุ-มีผล มีตรรกะ 
  3. การทําวิจัยด้วยความคิดแบบ “ผลเกิดจากเหตุ” คือการสร้างปัญญาของมนุษย์ 
  4. การได้ปัญญาจากวิจัยเป็นปัจจัตตัง วิจัยต้องเป็นงานของผู้เรียน 
  5. การศึกษาต้องเรียนรู้ผ่านความเข้าใจจากประสบการณ์ปฏิบัติ คิดด้วยเหตุด้วยผล จนรู้เอง 
  6. ครูต้องเข้าใจวิจัยในส่วนของกระบวนการ แล้วจัดให้นักเรียนทํา 
วิธีการคือให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มโดยใช้แนวทางการวิจัยและนําเสนอบนเวทีเพื่อสร้างระบบคิด/วิพากษ์วิจารณ์ โดย
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่อาศัยปัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วมาหลอมรวมด้วยหลักของเหตุและผล แต่ครูยังขาด
ทักษะในการให้นักเรียนนําความรู้เดิมมาหลอมรวม โครงการจึงต้องพัฒนาครูให้มีทักษะในการดึงความรู้เดิมมาร่วม
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อธิบาย โดยพัฒนาครูใน 3 มิติ คือ จิตปัญญาศึกษา การคิดเชิงเหตุผล และ การคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ โดยให้ครูเรียนรู้
ผ่าน KM และ PLC สําหรับนักเรียนใช้วิธีปฏิบัติ นําเสนอ สะท้อนคิด และอาศัยชุมชนมาสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมี key 
word หลักคือ “ถามคือสอน สะท้อนคิดคือเรียน เขียนคือคิด” 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
    ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมที่มีโครงการในลักษณะนี้และพบว่าในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยมี
โครงการในลักษณะนี้เช่นกัน เช่น โครงการโรงเรียนขยายโอกาสของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยของคณะวิทยาศาสตร์ โครงการสอนทางไกล(E-learning) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์มากมายกระจายอยู่ตามคณะวิชาต่าง ๆ ประธานจึงขอให้ฝ่ายบริหารดําเนินการเพื่อให้สินทรัพย์ 
เหล่านี้ช่วยพัฒนาโรงเรียน และนําวิธีการที่ใช้ในการพัฒนามาเปรียบเทียบและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาจ
ให้คณะศึกษาศาสตร์ช่วยในเรื่องของ Assessment นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสําหรับโครงการน้ีดังนี้ 
    1. ควรให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการวัดและประเมิน   
    2. ควรมีการประเมินโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น เปรียบเทียบครูและนักเรียนแต่ละแห่งว่า
ต่างกันอย่างไร มีส่ิงใดดีขึ้น ครูและนักเรียนมีทักษะใดเพิ่มขึ้น จุดใดที่ต้องปรับปรุง ได้ค้นพบส่ิงใดจากโครงการที่สามารถ
นําไปใช้พัฒนาครูให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ได้ เป็นต้น  
   3. หากเป็นไปได้ควรพัฒนาครูในระดับประถมหรืออนุบาลด้วย 
    4. การพัฒนาครูขอให้หาทางฟื้นศักดิ์ศรีความเป็นครูคืนมาด้วย 
    5. ควรฝึกให้ครูตั้งคําถามให้เป็นหรือฝึกให้สอนโดยการตั้งคําถาม 
    6. ไม่ควรเน้นวิธีการบูรณาการเพียงอย่างเดียว ควรเน้นวิธีคิดให้เป็นด้วย 
 
วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   แนะนํากรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่   
   ประธานแนะนําผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยเป็น
กรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่จากองค์ประกอบตัวแทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่หมดวาระ มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจึงได้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการคนใหม่จากคณบดี
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกได้แก่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
   ที่ประชุมรับทราบ โดย รศ.ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ มีข้อสังเกตว่า คณะวิทยาการจัดการไม่จัดอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริสุทธิ์ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 เร่ืองเสนอใหม่ 
    6.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ... 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...  เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พจิารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
และที่ประชุมแสดงความห่วงใยเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาว่าอาจมีไม่มากพอที่จะใช้ในการเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยของประเทศจีนที่หลักสูตรนี้มีความร่วมมือ 
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  6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเฟ้นหานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านอนุกรมวิธานพืชหรือสัตว์ชั้นสูง และเน้นให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ที่เน้นเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้การค้นพบพันธุ์พืชหรือ
พันธุ์สัตว์ใหม่ ๆ จะมีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 
  6.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.. และ 
  6.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
    บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
     มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาอาจารย์ ในหมวดที่ 6 ของหลักสูตร 
ว่าควรจัดให้มีระบบการสังเกตการณ์ในห้องเรียน หรืออาจใช้กล้องวิดิโอบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้อาจารย์
ผู้สอนทราบว่านักศึกษามีการเรียนรู้อย่างไร และบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการจัดรูปแบบการเรียนรู้และ
นํามาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
     มติที่ประชุม   เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป  
 
  6.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
        บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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      มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยให้คณะวิทยาศาสตร์รับไปพิจารณาดําเนินการให้มีรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยขั้นสูงที่มีแนวคิดเชิงลึก ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติต่อไป  
 
  6.1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

  6.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...  เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 

  6.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยขอให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
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 1. ความเป็นนานาชาติของหลักสูตรจะต้องมีทั้ง International Contact, International 
content หรืออื่นๆ ดังนั้น คณะควรพิจารณารายละเอียดต่างๆ อีกครั้งว่ามีครบถ้วนหรือไม่ 

 2. รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ให้นําไปหารือกันในระดับคณะ  
  
  6.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยที่ประชุมขอให้พิจารณาเรือ่ง Interprofessional education (IPE) 
ไว้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทํางานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งควรหล่อหลอมให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้บุคลากรในวิชาชีพอื่น สามารถทํางานร่วมกับวิชาชีพ 
อื่น ๆ ได้ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
จํานวน 4 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่ 6.1.13 – 6.1.16 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ประชุมเสนอแนะให้เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายถึง
เส้นทางอาชีพให้นักศึกษาฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
 
  6.1.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 6.1.17 และ 6.1.18 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป และที่ประชุมเสนอแนะดังนี้ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
    ควรเน้นรายวิชาที่ให้นักศึกษาผลิตเป็นและขายเป็น 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  ควรเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่อง พันธุ์ ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป 
การตลาดและสหกรณ์ และการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
  6.1.19 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.20 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 



8 
 

 กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 6.1.19 และ 6.1.20 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังนี้  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    1. ขอให้มีรายวิชาที่สะท้อนหลักการสําคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ การเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา  
   2. นอกจากผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้ภาครัฐและเอกชนแล้วควรผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นเจ้าของ
กิจการด้วย  
   3. ชื่อรายวิชา วิธีวิทยาการวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ควรเปล่ียนเป็น “วิธีวิทยาการวิจัย” 
   4. ชื่อรายวิชา การประเมินผลการการจัดการทุนมนุษย์ Human Capital Scorecard ขอให้
ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
   5. ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา Organizational Continuity & Public Risk Management ควร
แก้ไขเป็น Organizational Continuity and Public Risk Management 
   6. ขอให้พิจารณาว่ารายวิชา 895-206 จิตวิทยาการทํางาน และ 895-301 จิตวิทยาองค์การ 
เนื้อหาใกล้เคียงกันหรือไม่ หากใกล้เคียงกันควรให้มีเพียงวิชาเดียว  
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
   ควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
  6.1.21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.22 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
  6.1.24 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
จํานวน 4 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่ 6.1.21 – 6.1.24  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังนี้  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  1. ไม่ควรแยกย่อยรายวิชาให้เฉพาะเจาะจงมากเกินไป  
  2. ควรตัดรายวิชา “892-241 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ” ออก 
  3. รายวิชาการแปลเพื่อการใช้งาน ควรกําหนดเป็น 2 วิชา คือ การแปลเพื่อการใช้งาน 1 และ 
การแปลเพื่อการใช้งาน 2 
  4. รายวิชา 892-131 การอ่านเชิงกลยุทธ์ ควรเปล่ียนเป็น “กลยุทธ์การอ่าน” 
  5. ขอให้ตรวจสอบการใช้ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา 892-125 ไวยากรณ์ในภาษาพูด 
(Grammar in Talk)  
  6. ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 892-223  Discussion in English ควรเปล่ียนเป็น “English 
Discussion”   
  7. แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรให้เรียนรายวิชา 895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต ในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต ในภาคการศึกษาที่ 2 
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  8. ขอให้พิจารณาปรับช่ือรายวิชา “896-201 การใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล” ให้เหมาะสม  
  อนึ่งที่ประชุมเสนอแนะว่าควรติดตั้ง BBC และ CNN เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
  ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของช่ือสาขาวิชา “ภาษาไทยประยุกต์”  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา 
  1. ควรออกแบบหลักสูตรให้โดดเด่นและต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และ
เทคโนโลยีราชมงคล 
  2. ขอให้พิจารณาปรับเน้ือหารายวิชา 897-111 แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Perspectives ให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา เนื่องจากเน้ือหารายวิชาไม่ใช่ 
Perspectives 
  3. ควรให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น conflict management  
  4. เนื้อหารายวิชาจิตวิทยาชุมชน ควรเป็นเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม
ของคนในสังคมตามหลักของสังคมวิทยา 
  5. เนื้อหารายวิชา 897-221 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา ค่อนข้างกว้างเกินกว่าที่จะสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
  6. หลักสูตรควรสร้างคนที่มีความเข้าใจชุมชน เข้าใจวิธีการจัดระเบียบชุมชน การจัดระเบียบ
องค์กร การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชน สามารถทําได้โดยให้นักศึกษาลงสู่ชุมชนจริงซึ่งในม.อ. มีโครงการ
เกี่ยวกับชุมชน เช่น โครงการบัณฑิตอาสา โหนด (node) วิจัยท้องถิ่นของสกว. หลักสูตรควรร่วมมือกับโครงการเหล่านี้
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตจริง และขอให้ปรึกษาขอคําแนะนําจากนายสมพร  ใช้บางยาง ประธานสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้  
 
  6.1.25 การขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
    บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สมุนไพร 
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 
     มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.26 การขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 
    บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการปิดหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันต
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา 
ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
    4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา 
ทันตกรรมบูรณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 



10 
 

     มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
  6.1.27 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
    กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  ตรั ง  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และยะลา  สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยขอให้รับข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
  1. ไม่ควรตัดรายวิชาคณิตศาสตร์ออก เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เป็นฐานคิดส่ิงต่าง ๆ ต่อไป  
  2. ขอให้พิจารณาเรือ่ง Interprofessional education (IPE) ไว้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทํางานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งควรหล่อหลอมให้
นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้บุคลากรในวิชาชีพอื่น สามารถทํางานร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ได้  
 
 6.2 เร่ืองพิจารณาทักท้วง   
  6.2.1 การเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดรายวิชา 330-555 นิเวศวิทยาทางทะเลเขตร้อนและผลกระทบต่อ
ชายฝ่ัง (Tropical Marine Ecology and Coastal Impacts) จํานวน 3(2-3-4) หน่วยกิต โดยจัดสอนให้นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตววิทยา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  

   
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  

 
  6.2.2 การปรับรหัสรายวิชา เพิ่มรหัสรายวิชา เปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลรายวิชา และการ
ปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 กองบริการการศึกษา เสนอการปรับรหัสรายวิชา เพิ่มรหัสรายวิชา เปล่ียนแปลงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา และปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังนี้ 
  1.ปรับรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม 
อุตสาหการ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยปรับรหัสรายวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ  สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป   

เดิม ปรับใหม่ 
กลุ่มวิชาภาษา 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน         
890-xxx  การพูดหรือฟังภาษาอังกฤษ  โดยเลือกเรียน 
            1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชาภาษา 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน         
890-xxx  การพูดหรือฟังภาษาอังกฤษ  โดยเลือกเรียน 
            1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
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 2. การเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลรายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ 
เปล่ียนแปลงการวัดและประเมินผล รายวิชา 135-493 ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ จํานวน 6(0-36-0) หน่วยกิต  
จากเดิม  “วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน”  เปล่ียนเป็น “วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์  G  P  F”  โดยมีผล
บังคับใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  (รหัส 56)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เป็นต้นไป  
 3. การเพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปล่ียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัช
ศาสตร์ เพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานและปรับเปล่ียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สําหรับนักศึกษา รหัส 54 - 57 โดยรายวิชาที่ขอเพิ่มเป็นรายวิชา
เลือกฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 1 รายวิชา 
และปรับเปลี่ยนโดยใช้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 จํานวน 32 รายวิชา  ดังนี้ 
              เพิ่มรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 1 รายวิชา 
               576-694 การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก จํานวน   4(0-0-16) หน่วยกิต    
 ปรับเปล่ียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 32 รายวิชา 

 
รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใช้รายวิชาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน 
562-641 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช

กรรมผู้ป่วยนอก                   4(0-0-16)   
562-641 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ป่วยนอก                  4(0-16-0)    
562-642 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช

กรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
                                      4(0-0-16)   

562-642 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน     
                               4(0-16-0)    

562-643 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน
สารสนเทศทางยา                 4(0-0-16)   

562-643 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านสารสนเทศทางยา      4(0-16-0)      

562-644 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายุรศาสตร์            4(0-0-16)   

562-644 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านอายุรศาสตร์            4(0-16-0)    

วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน 

- - 562-645 การฝึกปฏิบัติ งานการจัดการด้านยาใน
โรงพยาบาล                    4(0-16-0)    

562-645 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยหนัก                   4(0-0-16)   

562-646 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยวิกฤต                     4(0-16-0)    

562-646 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคติดเชื้อ              4(0-0-16)   

562-647 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคติดเชื้อ                 4(0-16-0)    

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1             
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ      
890-xxx  เลือกภาษาต่างประเทศ        3(x-y-z) 
 

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1             
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ      
89x-xxx  เลือกภาษาต่างประเทศ       3(x-y-z) 
(รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ) 
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รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใช้รายวิชาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

562-647 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้สูงอายุ                   4(0-0-16)   

- - 

562-648 562-648 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรม                          4(0-0-16)  

562-648 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชจลนศาสตร์ คลินิก 4(0-16-0)    

562-649 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม                                4(0-0-16)   

562-649 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคทางระบบประสาท       4(0-16-0)    

562-650 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยเด็ก                    4(0-0-16)   

562-650 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยเด็ก                    4(0-16-0)    

562-651 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านศัลยกรรม              4(0-0-16)   

562-651 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านศัลยกรรม               4(0-16-0)    

562-652 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคจิตเวช               4(0-0-16)  

562-652 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคจิตเวช                      4(0-16-0)    

562-653 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็ง               4(0-0-16)   

562-653 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคมะเร็ง               4(0-16-0)    

562-654 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมี
บําบัด                               4(0-0-16)   

562-654 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมี
บําบัด                                4(0-16-0)    

562-655 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมี
บําบัด                               4(0-0-16)   

562-655 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมีบําบัด  
 4(0-16-0)    

562-656 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก    4(0-0-16)   

562-656 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโภชนศาสตร์คลินิก   4(0-16-0)    

562-657 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร เ ต รี ย ม ผ ส ม
สารอาหารทางหลอดเลือด       4(0-0-16)   

562-657 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมสารอาหาร
ทางหลอดเลือด                    4(0-16-0)    

562-658 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมและการเตรียมอาหารทางหลอดเลือด  
                                       4(0-0-16)  

562-658 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
และการเตรียมอาหารทางหลอดเลือด 
                                       4(0-16-0)    

562-659 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาเคมีบําบัด
และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด 
                                       4(0-0-16)  

562-659 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาเคมีบําบัด
และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด 
                                       4(0-16-0)    

562-680 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านอายุรศาสตร์ขั้นสูง     4(0-0-16)   

562-680 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านอายุรศาสตร์ขั้นสูง    4(0-16-0)    

562-681 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง  
                                      4(0-0-16)   

562-681 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง 
                                       4(0-16-0)    

562-682 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม                               4(0-0-16)    

562-682 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้ านอาการ ไม่ พึ งป ระสง ค์ จ ากการ ใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                4(0-16-0)    
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รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 เดิม    ใหม่  

(ใช้รายวิชาของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557) 

562-683 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคเอชไอวี            4(0-0-16)    

562-683 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคเอชไอวี            4(0-16-0)    

562-684 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน   4(0-0-16)    

562-684 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน           4(0-16-0)    

562-685 การฝึกปฏิบัติงานการให้บริบาลเภสัชกรรม
ด้านโรคเรื้อรัง                    4(0-0-16)    

562-685 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคเรื้อรัง                     4(0-16-0)    

562-686 การฝึกปฏิบัติงานการทําวิจัยทางคลินิก 
                                     4(0-0-16)    

562-686 การฝึกปฏิบัติงานการทําวิจัยทางคลินิก 
                                      4(0-16-0)    

562-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม ด้านโรงพยาบาลชุมชน   4(0-0-16)    

562-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรงพยาบาลชุมชน          4(0-16-0)    

562-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านโรคไต                  4(0-0-16)    

562-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคไต                         4(0-16-0)    

562-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม ด้านศัลยกรรมประสาท   4(0-0-16)   

562-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านศัลยกรรมประสาท 4(0-16-0)    

- - 575-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรม
ชุมชน 1                           4(0-16-0)    

- - 575-682 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรม
ชุมชน 2                           4(0-16-0)    

- - 575-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
                                     4(0-16-0)    

 4. ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ 
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษา และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลานาน  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
  895-147 ทักษะยูโด     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  895-150 ทักษะยิมนาสติก    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  895-152 ทักษะไอคิโด    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  895-153 ทักษะฮ็อกกี้     จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  895-155 ทักษะโปโลน้ํา    จํานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  895-215 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาว่าด้วยบทบาทหญิงชาย จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 
  6.2.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังนี้ 

ข้อสงัเกตของ สกอ. ผลการดําเนินการ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่ 1 ซ้ํากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไว้ว่า “อาจารย์ประจํา
หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ได้” 

ได้เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรมิ ให้ซ้ํ ากับหลักสูตรวิทยาศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่ 5 ขอให้แสดงผลงานวิจัยที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม 

ได้ เปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ 5 โดยมีผลงานวิจัยที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรนี้ 

3. ในเอกสารหลักสูตรหมวดที่ 2 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ควรมีความ
แตกต่างกันตามระดับการศึกษา  

ได้แก้ไขวัตถุประสงค์ระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ให้มีความแตกต่าง 

4. Curriculum Mapping ของระดับปริญญาเอกไม่ตรงกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกในหมวดที่ 4 ข้อ 2.2 

ได้แก้ไข Curriculum Mapping ของระดับปริญญาเอก
ให้ตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกแล้ว 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 

  6.2.4 การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 
ข้อสงัเกตของ สกอ. ผลการดําเนินการ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ 3 - 5 ของทั้ง 2 หลักสูตร ซ้ํา
กับอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไว้ว่า 
“อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” 

ได้เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรมิให้ซ้ํากับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว  
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 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  

 
   6.2.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  
   9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   10.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   11. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 
   6.2.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
   กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้  
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 
   6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรมเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
   7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

   9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
   10. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
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วาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 7.1 กําหนดวันประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2560 
  ที่ประชุมรับทราบกําหนดวันประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2560 ดังนี้ 
  ครั้งที่ 15(1/2560) วันพุธที่ 1  มีนาคม 2560    เวลา 08.00 น. 
  ครั้งที่ 16(2/2560) วันอังคารที่ 30  พฤษภาคม 2560    เวลา 08.00 น. 
  ครั้งที่ 17(3/2560) วันอังคารที่ 8  สิงหาคม 2560    เวลา 08.00 น. 
  ครั้งที่ 18(4/2560) วันอังคารที่ 14  พฤศจิกายน 2560    เวลา 08.00 น. 
  
    ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช)  
           รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                                              ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่            


