
รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ 
ครั้งท่ี 17(3/2560) 

วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ 

 
ผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ  พานิช  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมพร  ใชบางยาง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4.  อธิการบดี  กรรมการ 
 นายพิชิต  เรืองแสงวัฒนา (รักษาการ) 
5. คณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
6.  ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 
7. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 
8. ผูแทนสภาอาจารย  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยศิริรัตน  ธานีรณานนท 
9. ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 
 นายคมกริช  ชนะศรี 
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
11. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
 นายแดง  โฉมทอง 
12. หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย ผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย 
13. หัวหนางานวิเคราะหและประสานการวางแผน  ผูชวยเลขานุการ 
 นายผดุงศักดิ์  อรนพ 
14.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 
 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ 
15. นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร  ผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูมาประชุมไมได 
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย  กรรมการทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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4. คณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  กรรมการ 
5. คณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
6. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน  หังสพฤกษ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน  ชูโต 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล  พืชนไพบูลย 
7. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 
8.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน  ยูรวงศ 
9. คณบดีคณะนิติศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยผจญ คงเมือง (แทน)  
10. คณบดีคณะการแพทยแผนไทย 
  รองศาสตราจารย ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
11. คณบดีคณะนิติศาสตร 
  อาจารยศุภวัชร  มาลานนท 
12. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวัฒน  ทองสงวน (แทน) 
 
เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
 เม่ือครบองคประชุมแลวศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช ประธานท่ีประชุมเปดประชุมและได
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ       
       ไมมี 
 
วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 16(2/2560) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยใหเพ่ิมประเด็น การบริหารผูเกษียณอายุราชการ และ TOR 
ของผูบริหาร โดยสรุปประเด็นดังกลาวระบุไวในวาระอ่ืน ๆ  
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไมมี 
   
วาระท่ี 4 นโยบายทางวิชาการ 
 ไมมี 
 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี 
 
วาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   6.1 เรื่องเสนอใหม 
 6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
และมีขอเสนอแนะดังนี ้

 1.1 ใหหลักสูตรมุงเนนการศึกษาประเด็นจําเพาะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในภาคใต 
 1.2 ขอใหมีการปรับความสมดุลความรวมมือกับภาคเอกชนระหวางการทําประโยชนเพ่ือ
ธุรกิจรายใหญและการทําประโยชนเพ่ือสังคมภาพรวมดวย 
 
 
 6.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
และมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรมุงเนนศึกษาประเด็นจําเพาะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในภาคใต 
 
 6.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะใหคณะรับไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไปดังนี ้
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 1.1 ใหหลักสูตรมุงเนนการศึกษาประเด็นจําเพาะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในภาคใต 

 1.2 สามารถบูรณาการหลายรายวิชาเปนรายวิชาเดียว เชน ความอุดมสมบูรณของดิน เพ่ือให
เกิดการเรียนรูแบบตอเนื่องในรายวิชาเดียว 

 1.3 เพ่ิมรายวิชาท่ีเปนโครงการในพระราชดําริ 
 1.4 เพ่ิมรายวิชาท่ีตรงกับความตองการของประเทศ เชน เกษตรอินทรีย มาตรฐานดินและน้ํา 
เพ่ือการทําเกษตรแบบอินทรีย และนําไปสูการทําเกษตรแบบปลอดภัย 
 
 6.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.1 ใหเนนการผลิตนักปฏิบัติการดานการเกษตร 
 1.2 ขอใหหลักสูตรเนนการพัฒนาท่ีนําไปใชประโยชนตอบริบทท่ีเหมาะสมของประเทศ
มากกวาการตีพิมพ 
 
 6.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.1 ขอใหหลักสูตรหาแนวทางในการนําศาสตรทางปฏิบัติใหมาอยูรวมกับศาสตรทางวิชาการ 
 1.2 ขอใหหลักสูตรเนนประเด็นการแกไขปญหาเกษตรในอนาคต และการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรดานการเกษตรของประเทศไทย โดยอิงจากนโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
 6.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขต-
รอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยขอใหหลักสูตรปรับปรุงแกไขกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไปดังนี้ 

 1.1 หมวดวิชาเลือก (2.2) กลุมวิชาทรัพยากรดินและน้ํา ขอใหเพ่ิม “ปา” 
 1.2 แนวทางการพิจารณาหลักสูตร Full Proceedings เติม “S” ทาย Proceeding 
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 นอกจากนี้ท่ีประชุมมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสูการจัดทําหลักสูตรแบบ Engagement approach ใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
 
 6.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 
 6.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรรับไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภา- 

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไปดังนี้ 

 1.1 ขอใหหลักสูตรหาทางเชื่อมโยงการผลิตบัณฑิตไปเปนผูประกอบการ 
 1.2 เปลี่ยนชื่อรายวิชา 580-773 จาก การตลาดเครื่องสําอาง เปน การจัดการธุรกิจ
เครื่องสําอาง และเชื่อมโยงไปสูการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย เพ่ือใหครอบคลุมหลากหลาย
ประเด็นมากข้ึน 
 
 6.1.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติตอไป 
 
 6.1.10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
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 6.1.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...........  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 
 6.1.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...........  
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะใหคณะรับไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไปดังนี ้
 1. ใหหลักสูตรเพ่ิมเนื้อหารายวิชาท่ีเก่ียวของกับความเขาใจเรื่องภูมิทัศน ผังเมืองและการใช
ท่ีดิน รวมถึงกฎหมายผังเมือง อาคาร และระบบราง 
 2. ใหรับความเห็นของศาสตราจารย ดร.พิชัย  ธานีรณานนท ท่ีเสนอแนะเปนเอกสาร 
ไปประกอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
 
 6.1.13 ขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร เสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ
พิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 
 6.1.14 เกณฑการเทียบผลงานทางวิชาการ 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเกณฑการเทียบผลงานวารสารทางวิชาการ โดยอางอิงจากเอกสารแนบ- 

ทายของเกณฑการพิจารณาผลงานตีพิมพตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ

พิจารณา ดังนี้ 
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วารสาร 
(Journal) 

1.   วารสารวิชาการนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ISI และ Scopus แตมี
คุณสมบัติตามระเบียบฯ กําหนด จํานวน 1 บทความ 

เทียบ 
เทากับ  

วารสาร 
วิชาการ

นานาชาติ 
ท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล

ของ 
Institute 

for 
Scientific 
Informa-
tion (ISI)  
จํานวน 1 
บทความ 

2.   วารสารวิชาการนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามระเบียบฯ กําหนด 
จํานวน 2 บทความ 

3.   วารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีอยู ในฐานขอมูล TCI ผานเกณฑตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 3 บทความ 

4.   วารสารวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล TCI แตเปนวารสาร
ระดบัสถาบันข้ึนไป จํานวน 5 บทความ  

 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  

  1. ใหตัดขอ 1 “วารสารวิชาการนานาชาติท่ีไมอยูในฐาน ISI และ Scopus แตมีคุณสมบัติตาม

ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 1 บทความ”  ออก 

  2. ใหปรับปรุงแกไขวารสารท่ีใหเทียบเทาดังนี้ 

  เดิม 

         “วารสารวิชาการนานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูลของ Institute for Scientific  

  Information (ISI)  จํานวน 1 บทความ” 

  เปล่ียนแปลงเปน 

      “วารสารวิชาการนานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูลของ Scopus จํานวน 1 บทความ” 
 

 6.2 เรื่องพิจารณาทักทวง   
 6.2.1 การขอเปดรายวิชาและเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
    บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปดรายวิชาและเปล่ียนแปลงรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ

สภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา ดังน้ี 

  เปดรายวิชา  

  950-500  ระเบียบวิธีวิจัย  จํานวน  1(1-0-2) 2(1-2-3) 3(3-0-6) หนวยกิต 

               Research Methodology 

   เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

เดิม เปล่ียนแปลงเปน 
830-501 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีดิน 
   และการจัดการ    3(3-0-6) หนวยกิต 
           (Land Resource Degradation and  
            Management) 

830-501 ความเสื่อมโทรมของดิน  
 และการจัดการ  3(3-0-6) หนวยกิต 
  (Soil Degradation and Management) 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมติัตอไป และ

เสนอแนะวาอาจารยผูสอนรายวิชา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ควรเปนผูท่ีมีประสบการณดานการวิจัยสูง และมี

ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 
 

 6.2.2. ขอเปล่ียนแปลงรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา และเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษา เสนอการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และเพ่ิมคําอธิบาย
รายวิชาเพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา ดังนี้ 
  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 
  เดิม   325-103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
                                        (General Chemistry Laboratory) 
  เปล่ียนเปน  325-105  ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 
                                               (Fundamental Chemistry Laboratory) 
  เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา 
  เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา 325-103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry 
Laboratory)  
  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
  6.2.3 การปรับเปล่ียนและเพ่ิมเติมรายวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
  กองบริการการศึกษาเสนอขอปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรายวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังนี้ 

เดิม ใหม 
เปล่ียนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา  
วิชาบังคับ 
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
            
 
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
            พ้ืนฐาน 
            
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
วิชาเลือก จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
142-131, 142-132, 142-231, 142-232, 142-233,  
895-161 

เปล่ียนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 
วิชาบังคับ 
142-118  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ 3(2-2-5) 
             การฟงและพูด 
             (เดิมเปนวิชาเลือก) 
142-119  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ 3(2-2-5) 
             การอานและการเขียน 
            (เดิมเปนวิชาเลือก) 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เลือก) 
วิชาเลือก จํานวน 6 หนวยกิต   
คงเดิม 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
วิชาบังคับ 
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-2-5) 
วิชาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้   
          142-121, 142-223, 308-101 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
วิชาบังคับ 
คงเดิม 
วิชาเลือก เพ่ิมรายวิชา  
             142-124 การแกปญหาแบบสรางสรรค  

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป 
 
 6.2.4 ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจํา
หลักสูตรในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังนี้ 
   1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559   
   2. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
   3. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555   
   4. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
   5. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   6. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   7. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหมง พ.ศ. 2556 
   8. เพ่ิมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป 
 
    6.2.5 การเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
  กองบริการการศึกษาเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาดังนี้ 
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   1. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554   
   2. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    
   3. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
   4. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
   5. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 
   6. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป 
 
  6.2.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามขอสังเกตของสภาวิศวกร 
  กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามขอสังเกตของสภาวิศวกร เพ่ือสภาวิทยาเขตหาดใหญ
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  7.1 การบริหารผูเกษียณอายุราชการ 
     ผูแทนสภาอาจารยแจงวา มหาวิทยาลัยตางประเทศและบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีระบบรักษาอาจารยเกงท่ีเกษียณอายุ
ราชการไว โดยใหอาจารยเหลานั้นหาเงินจากแหลงทุนภายนอก และใชเงินท่ีหามาไดสวนหนึ่งเปนคาจางโดยท่ี
มหาวิทยาลัยไมตองใชเงินของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพียงแตอํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือให
อาจารยผลิตผลงานใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูแทนสภาอาจารยเสนอวา ม.อ. ควรมีระบบรักษาคนเกงท่ีเกษียณอายุ
ราชการในลักษณะนี้ดวย 
   
  7.2 TOR ของผูบริหาร 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด TOR บุคลากรตําแหนงวิชาการ ซ่ึงตองมีภาระงานท้ังดานการสอน 
วิจัยและผลงานวิชาการอ่ืนๆ นั้น ผูแทนสภาอาจารยเสนอวาควรกําหนดเปนนโยบายวาผูท่ีดํารงตําแหนงบริหาร 
ไมควรรับเปนท่ีปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ หรือสอนรายวิชาตาง ๆ เหมือนอาจารยท่ัวไป ผูบริหารควรทุมเท
เวลาใหกับการบริหารงานมากกวา   
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