
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 15(1/2560) 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  อธิการบดี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
6.  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
8. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
9. ผู้แทนสภาอาจารย์  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ 
10. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
12. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
13. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
14. หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
15.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสขุเจริญ 
16. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมพร  ใช้บางยาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา 
 รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
13. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ (แทน) 
14. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง (แทน) 
17. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อาจารย์ธีรวัฒน์  ขวัญใจ (แทน) 
19. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์  วงศ์วรรณ (แทน)  
20. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
21  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศุภธีรสกุล 
22  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
23  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงอุษา  เชษฐานนท์ (รักษาการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
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 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
       ไม่มี 
 
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14(4/2559) เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 4 ข้อความ “ โดย รศ.ศิริรัตน์  
ธานีรณานนท์ แย้งว่า คณะวิทยาการจัดการไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แก้ไขเป็น 
“โดย รศ.ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์ มีข้อสังเกตว่า คณะวิทยาการจัดการไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บริสุทธ์ิ” 

ที่ประชุมรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ PSU-TPSF ซึ่งได้นําเสนอเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง  
รศ.ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ ได้สรุปให้ ไปเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมวันอังคารที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือให้สมบูรณ์ขึ้นดังน้ี 
  “1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านแสดงความเห็นว่า PSU-TPSF จะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับ
อาจารย์หากนําไปผูกโยงกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ จะทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการล่าช้าออกไป 
  2. การจ่ายค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าควรมีค่าตอบแทน แต่
คณบดีบางท่านเสนอว่าไม่ควรมี เน่ืองจากคณะไม่มีเงินรายได้มากพอที่จะจ่าย 
  3. มีการเสนอให้มีการปฏิรูปห้องเรียนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ PSU-TPSF” 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
   
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 Rubber City 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พิทักษ์ นําเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมอืงยางพารา (Rubber City) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์กับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้ฯ สนับสนุนพ้ืนที่ที่ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สําหรบัจัดต้ังสํานักงาน
ประสานงานในพ้ืนที่ Rubber City เพ่ือประสานงานความร่วมมือและการให้บริการด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ระหว่างผู้เช่าพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองยางพารา สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จงัหวัดสงขลา 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจโครงการเมืองยางพารา โดยดําเนินการใน 4 ด้าน คือ 
 1. บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ครบวงจร 
 2. ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ  
 3. ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
 4. สร้างสังคมนวัตกรรมยางพาราอย่างย่ังยืน 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรกําหนดนโยบายสร้างตลาดภายใน เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของ ม.อ. หรือ โรงเรียนใน
เขตจังหวัดภาคใต้กําหนดให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่ผลิตจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฯ  
 2. ควรเป็นผู้กําหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้นําด้านมาตรฐานคุณภาพในกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์ high-tech     
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 3. ควรดูผลงานวิจัยที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําไว้ ซึ่งมีผลงานวิจัยเก่ียวกับยางพาราที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ควรหาทางเจรากับหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือนํามารวมไว้ที่โครงการฯ 
 4. ควรสร้างประโยชน์จากการมียางคอมพาวด์ ด้วยการรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยคุณสมบัติของ
ยางคอมพาวด์ ซึ่งงานวิจัยจําพวกน้ีเป็นงานวิจัยสําคัญที่ทาํให้สามารถแข่งขันได้ เช่น เมื่อต้องการคุณสมบัติ 
บางอย่างของยางก็สามารถดึงมาจากฐานข้อมูลและผลิตยางคอมพาวด์ให้แก่ลูกค้าได้ทันท ี
 5. งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้แก่โครงการฯ จํานวน 150 ล้านบาทน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ
ปัญหายางซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ ควรเสนอรัฐบาลให้สนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าน้ี 
 6. ควรทํา Rubber City ให้มีชีวิตชีวาให้เหมาะสมกับการใช้คําว่า “City” ด้วยการเสริมแรงต่าง ๆ 
และควรเริ่มต้นจากผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งในเบ้ืองต้นไม่ควรมุ่งเน้นผลกําไรมากนัก ควรช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถยืนด้วยตนเองให้ได้ก่อน     
 7. มหาวิทยาลัยควรคิดโจทย์ High- end Product โดยเพ่ิม value added และเทคโนโลยีรวมท้ัง
เป็นผู้กําหนดมาตรฐานคุณภาพ และเสนอแนวคิดให้รัฐบาล ทําให้ม.อ. ม ี2 บทบาท  คอืบทบาทของผู้เสนอ
นโยบาย และบทบาทของผู้ประกอบการ 
 
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... และ  
 6.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1) ขอให้ทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เน้นการเรียนการสอนแบบ active 
learning มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมงการสอน ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรเป็นการเรียนการสอน
แบบ lecture based มากกว่า active learning และขอให้แก้ไขการกระจายจํานวนช่ัวโมงในเอกสารหมายเลข 
2 แบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอนฯให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวด้วย 
 2) ใน 5 ปีข้างหน้าขอให้หลักสูตรรายงานตัวเลขสัดส่วนของหัวข้อวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์ ที่
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกับ demand side หรือภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 
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 6.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตร 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีว-
สารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตรให้มีความรู้ใหม่ ๆ และการ 
บูรณาการกับคณิตศาสตร์ 
 
 6.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ... และ 
 6.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการทําโจทย์วิจัยของนักศึกษาเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน หรือ การทํา
วิทยานิพนธ์ ให้มาจาก demand side หรือ ภาคอุตสาหกรรมให้มากย่ิงขึ้น 
 
 6.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณฟีิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ..... และ 
 6.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิิกส์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ..... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1) ให้ทั้งสองหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
เน่ืองจากหลักสูตรมีการรับนักศึกษาต่างชาติและจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ประกอบกับมี
นักศึกษาไปทํางานวิจัยในต่างประเทศด้วย ทั้งน้ี หากปรับแล้วไม่เหมาะสมกับการดําเนินการของหลักสูตร 
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ 
 2) ควรเพ่ิมรายวิชาที่ตอบสนองความรู้ในด้านการประยุกต์ใช้งานให้มากขึ้น 
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 6.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1) ควรทบทวนเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยเพ่ิมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มาก
ย่ิงขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิต เพ่ือเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
 2) ขอให้เพ่ิมหัวข้อวิจัยให้หลากหลายมากขึ้น และเก่ียวกับการประยุกต์ใช้งานด้านพรีคลินิก 
 
 6.1.10 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1) ขอให้ทบทวนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เน่ืองจากรายวิชาส่วนใหญ่เป็น pure 
mathematics 
 2) ขอให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทํางานกับสาขาวิชาอ่ืน 
ภายในระยะเวลา 3 ปี เน่ืองจากหลักสูตรยังไม่มีจุดเน้น จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้
น้อย หรือมีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลง 
 3) ควรเพ่ิมการเช่ือมโยงความรู้ด้านคณิตศาสตร์กับ demand side หรือภาคอุตสาหกรรมให้มาก
ขึ้น 
 
 6.1.11 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.12 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพชอ่งปาก หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.13 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสขุภาพช่องปากประยุกต์ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.14 หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรจัดให้มีการเรียนในที่ทํางาน แบบ Project 
Based Learning โดยให้นักศึกษารวมกลุ่มกันเพ่ือปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเพ่ือนําไปสู่การศึกษาและค้นหา
ทฤษฎีทางการพยาบาลร่วมกันโดยมีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญคอยควบคุมดูแลและให้คําปรึกษาผ่านการรายงานผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 
 6.1.15 หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลกัสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยขอให้ตัดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหมวด 2 ข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 4 ที่
ระบุว่า“เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพพยาบาล” เน่ืองจากมีความหมายซ้ําซ้อนกับการมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลได้ตามกฎหมาย ในข้อย่อยที่ 3  
 
 6.1.16 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารชิศาสตร ์หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ... และ 
 6.1.17 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้งสองหลักสูตรและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาในเรื่องของการเรียนรู้แบบ Project Based Learning 
โดยการให้นักศึกษารวมกลุ่มและเข้าร่วมโครงการหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทเอกชน เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากความท้าทายในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
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 6.1.18 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
ต่อไป  
 

 6.1.19 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.20 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรใช้ประโยชน์จากโอกาสที่สามารถทําวิจัยจากโจทย์ในสถานประกอบการ
สร้างงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมให้มากขึ้น 
 
 6.1.21 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสขุภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. ... และ 
 6.1.22 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสขุภาพและโภชนาการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  1. แก้ไขคําว่า “principle” เป็น “principles” ในทุกที่ทีป่รากฏ เช่น วิชา 859-501 และ 
อ่ืน ๆ 
  2. แก้ไขการพิมพ์ช่ือวิชาภาษาอังกฤษในวงเล็บโดยให้เว้นว่างระหว่างคําเพียง 1 เคาะ 
  3. เน่ืองจากสาขาวิชาน้ีมีโอกาสสูงมากในการทําวิจัยจากโจทย์ในสถานประกอบการ ประกอบ
กับเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาที่มีหลายคณะร่วมสอน จึงควรใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการสร้างงานวิจัยไปสู่
นวัตกรรมให้มากข้ึน 
 
 6.1.23 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร 
  ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
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  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 

 6.1.24 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 

 6.1.25 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
และ 
 6.1.26 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติต่อไป 
 

 6.1.27 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยให้แก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  1. หน้า 12 วิชา 472-513 แก้ไขคําว่า “Management Skills Development” เป็น 
“Development of Management Skills” 
  2. หน้า 17 วิชา 472-534 แก้ไขคําว่า “Managerial Economics” เป็น  “Economics for 
Management” 
  3. หน้า 24 วิชา 472-512 แก้ไขคําว่า “random samples” เป็น “random sampling” 
   4. หน้า 32 วิชา 472-531 แก้ไขคําว่า “Foresight” เป็น “Forecasting” ให้เหมือนกับที่ใช้ใน
คําอธิบายรายวิชาและแก้ไขทุกที่ที่ปรากฏ 
  

 6.1.28 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 

 6.1.29 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... และ  
 6.1.30 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป และเสนอแนะให้เชิญ รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เก่ียวกับการดําเนินการเรื่องจิตอาสา  
  

 6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาดังน้ี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558 และ 
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 

 6.2.2 การขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร ์
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  
  2. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 
 6.2.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาดังน้ี 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 
  2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรม-
ราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  3.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
    ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช)  
           รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                                              ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่            


