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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ 
4. คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา 
 รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล (แทน) 
7. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต 
8. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ยูรวงศ์ 
9. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ดร.เรวดี  อ้ึงโพธ์ิ (แทน)  
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ 
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์  ป่ินสุวรรณ 
12. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 
13. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน  ศุภธีรสกุล 
14. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ 
15. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  สัตวแพทย์หญิงสกาวพร  ประจันตะเสน (แทน) 
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เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 
 
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
       ไม่มี 
 
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15(1/2560) เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2560 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยฝ่ายเลขานุการขอเพ่ิมข้อความในหน้า 4 ย่อหน้าสุดท้าย
ดังน้ี 

 “ที่ประชุมรับขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับระบบ PSU-TPSF ซึ่งได้นําเสนอเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึง่  
รศ.ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ ได้สรุปให้ไปเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมวันอังคารที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 เพ่ือให้สมบูรณ์ขึ้นดังน้ี 
   1. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านแสดงความเห็นว่า PSU-TPSF จะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับ
อาจารย์หากนําไปผูกโยงกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ จะทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการล่าช้าออกไป 
   2. การจ่ายค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าควรมีค่าตอบแทน แต่
คณบดีบางท่านเสนอว่าไม่ควรมี เน่ืองจากคณะไม่มีเงินรายได้มากพอที่จะจ่าย 
   3. มีการเสนอให้มีการปฏิรูปห้องเรียนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ PSU-TPSF” 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
   
วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 
 4.1 จิตวิวัฒนกั์บการพัฒนานักศึกษา 
 รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ และ ผศ.ดร.วิมลมาลย์  ศรรีุง่เรือง นําเสนอเรื่อง จิตวิวัฒน์กับการ
พัฒนานักศึกษาด้วยการนํากระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 จิตตปัญญาศึกษาเป็นการปฏิบัติเก่ียวกับการเข้าใจธรรมชาติของจิต  ซึ่งเคร่ืองมือของจิตตปัญญา
คือความรู้สึกตัวในปัจจุบัน โดยใช้สติสังเกตดูการเคลื่อนไหวของกายและจิตอย่างเป็นธรรมชาติ ทําให้สามารถมี
ประสบการณ์ตรงกับสภาวะจิตสงบหรือจิตเดิมแท้ (mindfulness) ทําให้เข้าใจด้านในของตนเอง สามารถเปลี่ยน
มุมมองเก่ียวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดเป็นความสุข ปัญญา พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ ์รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
 ที่ประชุมรับทราบ และได้แสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังน้ี 
 1. การฝึกให้นักศึกษามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีจิตต้ังมั่นโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเป็นสิ่ง
สําคัญเป็นการวางฐานชีวิตเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์ควรให้อาจารย์ได้เรียนวิชาน้ีด้วยเพ่ือให้
อาจารย์นําไปใช้กระตุ้น mindfulness ของนักศึกษาก่อนทําการสอนทุกรายวิชา 
 2. การเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู้อ่ืนนอกจากโดยการฝึกให้นักศึกษามี mindfulness แล้ว
ควรให้นักศึกษามีประสบการณ์เก่ียวกับการทํางานจิตอาสาด้วย เช่น ช่วยเข็นเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล พูดคุย
กับญาติผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดเพ่ือฝึกให้นักศึกษารับรู้ความทุกขข์องผู้อ่ืนและช่วยคลายทุกข์ ฯลฯ และ
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ให้มีการสะท้อนคิด (reflection) เก่ียวกับการงานที่ทําเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับอารมณ์และจิตซึง่มีการ
เช่ือมโยงกันโดยผ่านการปรุงแต่ง ทําให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก และสามารถตอบโจทย์
การสร้างจิตวิญญาณประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
 3. กรรมการบางท่านเสนอให้พัฒนารายวิชาจิตวิวัฒน์กับการพัฒนานักศึกษาเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจเชิญอาจารย์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาที่กระจายอยู่ตามคณะต่าง ๆ 
มาร่วมสอนและไม่ควรกําหนดให้เป็นวิชาของคณะใดคณะหน่ึง  
  4. การฝึกจิตอาจไม่จําเป็นต้องจัดทําเป็นรายวิชาแต่ใช้กีฬาเข้ามาช่วย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
ให้มีการออกกําลังกายและสถานที่ออกกําลังกายให้มากขึ้น  
 5. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิใหแ้ก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป ซึ่งใช้
หลักการเดียวกับวิชาจิตวิวัฒน์กับการพัฒนานักศึกษา 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแจ้งว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยจัดทําเป็น module ซึ่งการฝึกให้นักศึกษามีสติและมีจิตสาธารณะเป็นหน่ึง module ที่ประกอบด้วย
รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ และจะขอคําปรึกษาจากรศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ และ ผศ.ดร.วิมล
มาลย์  ศรีรุ่งเรือง ในโอกาสต่อไป 
  
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 6.1 เรื่องเสนอใหม่ 
 6.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หาวิธีการทําให้หลักสูตรมีความเช่ือมโยงกับ Data 
science 
 
 6.1.2  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป  
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 6.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.4  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
 1. ขอให้หาวิธีการทําหลักสูตรให้ทันสมัย โดยพิจารณาในระยะยาวด้วย เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก และมีผู้สนใจมาเรียนหลักสูตรน้ีน้อยลง 
 2. แนวทางหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ์ คือ เป็นผลงานเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ีความใหม ่
และทํางานภายใต้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ 
 อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสําหรับหลักสตูรในวาระที่ 6.1.1-6.1.4 ว่าจากข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ ตัวแทนและศษิย์เก่าจากภาคอุตสาหกรรม ช้ีให้เห็นว่าไม่ได้นําวิทยานิพนธ์มาใช้ประโยชน์เลย จึง
ขอให้ปรับเปลีย่นแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ให้มีการประยุกต์ใช้งานให้มาก  และใหม้คีวามเช่ือมโยงและตอบ
โจทย์อุตสาหกรรมในพ้ืนที ่ และหาแนวทางการจัดการบริหารหลักสูตรให้สามารถพัฒนาธุรกิจการผลิต 

 
 6.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... และ 
 6.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร คือ  

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 

  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
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    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ต่อไป 
 
 6.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเพ่ิมบทบาทการพัฒนางานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรมการผลิตหรือแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นคุณค่าและโภชนาการทางอาหารให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
 
 6.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

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

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ต่อไป 
  
 6.1.9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ต่อไปโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาหากลยุทธ์วิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการ โดย
สอดแทรกไว้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
  
 6.1.10 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....  เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้รับข้อเสนอแนะดังต่อน้ีไปพิจารณาดําเนินการ ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

 1. ขอให้หลักสูตรพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผล
การดําเนินงานจริงที่หลักสูตรดําเนินการอยู่ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนมากกว่าเน้นการ
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ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ แต่ผลการดําเนินงานในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เพียง 1 ฉบับ 

 2. ขอให้เพ่ิมวิชาทางด้านมานุษยวิทยาไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึง
โครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งที่สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน โดยนําความรู้ไป
ประยุกต์ในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 

 3. สถาบันสันติศึกษาควรเพ่ิมบทบาทในการลงพื้นที่ระดับชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือนําองค์ความรู้
ทางด้านการจัดการความขัดแย้งไปช่วยบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างผลงานของ
สถาบันฯ ให้โดดเด่นย่ิงขึ้น 

 อน่ึง ที่ประชุมมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการลดระยะเวลา
การศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 ปี และนํามารายงานต่อที่ประชุม
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่เพ่ือทราบ  
 
 6.1.11 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตรช์ีววัสดุ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... และ 
 6.1.12 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ชอ่งปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 

 2. หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
 
 6.1.13 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลนิิก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  
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  มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
   
 6.1.15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
   กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการ
อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
 
  มติที่ประชุม เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวจะขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น  “วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร” ที่ประชุมจึงให้นํากลับไปดําเนินการผ่านกระบวนการ
พิจารณาให้ถูกต้องตามข้ันตอนก่อน 
 
 6.1.16 หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ... 
   กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
 
 6.1.17 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ... 
   กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม 
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมี
ข้อสังเกตว่าเน้ือหาส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการจัดการ ซึ่งในการจัดการไมซ์ที่ดีบัณฑิตต้องเข้าใจเรื่องของ 
cultural management เข้าใจการจัดการไมซ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้มาเยือนและ
เจ้าของบ้าน 
 
 6.1.18 หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  กองบริการการศึกษา เสนอหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...  
เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป 
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 6.1.19 รา่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
  กองทะเบียนและประมวลผล เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 6.1.20 การพจิารณารับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเป็นสถาบนัสมทบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... ของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดตรัง เข้าสมทบกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   กองบริการการศึกษา เสนอการพิจารณารับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดตรัง เป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และพิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ... ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าสมทบกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เพ่ือ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 6.2 เรื่องพิจารณาทักท้วง   
 6.2.1  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษา เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
       1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทย 
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์  
   2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
    3. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประชุม 
นิทรรศการ และการ ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ

ต่อไป  
    
 6.2.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังน้ี 
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 1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
     2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 
     2.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
     2.3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
     3.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป  
 
 6.2.3 การขอเพิ่มอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ

ต่อไป  
 
             6.2.4 การปรับปรงุคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสภาวิศวกร 
                กองบริการการศึกษา เสนอขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสภาวิศวกร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณา จํานวน 4 รายวิชา คือ 
     1) 221- 352 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)  
     2) 221-353 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)  
     3) 221-381 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมโยธา (Numerical Methods for 
Civil Engineering)  
    4) 211-411 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก (Timber and Steel Design) 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ
ต่อไป  
 



11 
 

    6.2.5 การเพิ่มรายวิชาเลอืกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554 
   กองบริการการศึกษา เสนอขอเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณา จํานวน 1 รายวิชา คือ 
    876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยุกต์   3(3-0-6) หน่วยกิต  
                                   Principles of Economics and Application 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติ

ต่อไป  
 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
    ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช)  
           รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                                              ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่            


