
รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตหาดใหญ 

คร้ังที่ 25(2/2562) 

วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. 

ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ผูมาประชุม 

1. ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ  พานิช  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวนิชย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายสมพร  ใชบางยาง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5.  อธิการบดี  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ 

6.  ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.วิมล  ตันติไชยากุล 

7. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ  

8. ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ 

9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง 

10. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง 

11. หัวหนางานวิเคราะหและประสานการวางแผน  ผูชวยเลขานุการ 

 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 

12. นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร  ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. คณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

4. ผูแทนสภาอาจารย  กรรมการ 

5. ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการ 

6. หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  ผูชวยเลขานุการ 

7.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศเทพ  สุธีรวุฒิ 

2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 ผูชวยศาสตราจารย นพ.สุนทร  วงษศิริ 

3. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

 ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา 

4. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถกิง  วงศศิริโชติ 

5. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 

 ผูชวยศาสตราจารย พญ.กรัณฑรัตน  สุนทรพันธ 

6. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

 ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา 

 อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

6.  ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกิจการตางประเทศ 

  อาจารยสุพิชชา  เอกอุรุ 

7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 รองศาสตราจารย ดร. ธนิต  เฉลิมยานนท 

9. คณบดีคณะศิลปศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวดี  อึ้งโพธ์ิ (แทน) 

10. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต 

12. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ (แทน) 

13. คณบดีคณะนิติศาสตร 

 อาจารยวองวิช  ขวัญพัทลุง (แทน) 

14. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 ดร. สินาด  ตรีวรรณไชย   

15.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย 

  รองศาสตราจารย ดร.สน่ัน  ศุภธีรสกลุ 

16.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

  ศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  พงศดารา 
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17. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

  ดร.สพ.ญ. สกาวพร  ประจันตเสน (แทน) 

18.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  รองศาสตราจารย ดร.นงนุช  บุญยัง 

19.  ผูอํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน  

  รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  ตันรัตนกุล 

 

เร่ิมประชุมเวลา  08.30 น. 

 เมื่อครบองคประชุมแลวศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช ประธานท่ีประชุมเปดประชุมและไดดําเนินการ

ประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ       

       ไมมี 

 

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 22(4/2561) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 ไมมี    

   

วาระที่ 4 นโยบายทางวิชาการ 

 4.1 Best Practice อาจารยตนแบบ  

   ดร. ธเนศ  ปานรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู นําเสนอ Best Practice 

อาจารยตนแบบ สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ไมใชสอนเพื่อให

นักศึกษาไปสอบ ตองปรับรูปแบบการสอนวาจะสอนอยางไรใหผูเรียนนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนจริง เปน 

active learning ใหเรียนไดดวยตัวเอง ตองสอนใหนักศึกษาเอาความรูไปใชใหเกิดประโยชนจริง การจัดการเรียน

การสอนควรเริ่มจากปญหาใกลตัวของนักศึกษาจะทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจไดงาย และกระตุนใหนักศึกษามี 

สวนรวมในการแกปญหาน้ัน นักศึกษาตองรูวาสามารถจะหยิบปมประเด็นไหน เน้ือหาไหนมาประยุกตใชสําหรับการ

แกปญหา ซึ่งแมวาการแกปญหาอาจไมไดคําตอบท่ีสมบูรณแบบ แตผูเรียนสามารถแกปญหาไดใกลเคียงและสมบูรณ

แบบท่ีสุดในสถานการณน้ันๆ เน่ืองจากโลกน้ีไมใชมีเพียงแคขาวกับดํา ยังมีโทนสีเทา (Gray Scale) ใหนักศึกษา

เลือก 

 หลักสําคัญในการใหนักศึกษามาเรียนในหองเรียนคือ อาจารยใชเวลาใหนอยท่ีสุด แลวมีเวลาเหลือ

ใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใช การเรียนต้ังแตเชา –เท่ียง – เย็น น้ัน ไมสามารถบอกไดวา นักศึกษาจะไดเรียนรู 

ตองมองวานักศึกษาจะไดอะไรจากการท่ีมาอยูในหองเรียน ซึ่งในระยะเริ่มตนอาจคอนขางยาก เน่ืองจากนักศึกษาคุน
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ชินกับความคิดเดิม ๆ ท่ีวาอาจารยตองเขาสอนถึงจะไดความรู ดังน้ันอาจารยผูสอนตองปลดล็อคความคิดใหมวา

ถึงแมอาจารยไมไดเขาสอน แตส่ิงท่ีอาจารยวางแนวไวจากจุดท่ีหน่ึงไปสูจุดท่ีสอง สาม ส่ี จะเดินไปอยางไร และมอง

วานักศึกษามีความคิดสรางสรรค และ Think Outside of the Box การคิดนอกกรอบไมใชส่ิงท่ีผิด การมีกรอบ

เอาไวเปนส่ิงท่ีดี แตการคิดอยูในกรอบมากเกินไปบางครั้งไมไดสรางความตาง ซึ่งในโลกแหงความเปนจริงของการ

ทํางานนักศึกษาไมไดอยูในกลองอยางเดียว ตองแขงขันกับคนอื่นๆ ดวย กระบวนการสอนจึงตองสอนใหกลาคิดกลา

ทํากลาแสดงออกและแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค 

 

 ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความช่ืนชมมหาวิทยาลัยท่ีมีการยกยองคนดี คนเกงเปนอาจารย

ตนแบบ ซึ่ง ดร. ธเนศ ไดพิสูจนใหเห็นแลววาการทุมเททํางานเพื่อผูอื่น ผลท่ีไดจะตกแกตัวอาจารยเอง และหากมอง

ในมิติของผูนํา อาจารยคือผูนําการเปล่ียนแปลง ดังน้ันอาจารยตองปลดล็อคตัวเองกอน กลาคิด กลาทําส่ิงใหมๆ 

และท่ีประชุมเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธใหทุกวิทยาเขตไดรับทราบวามหาวิทยาลัยมีอาจารยตนแบบ 

รวมท้ังเสนอใหมีการถอดบทเรียนการปลดล็อควิธีเรียนรูของนักศึกษาท่ีทําใหนักศึกษามีทัศนคติและวินัยท่ีดีในการ

เรียนจนสามารถนําความรูไปใชงานไดจริง นอกจากน้ีท่ีประชุมเสนอแนะใหมีการขยายผลวิธี transform เรื่องการ

เรียนรูไปสูรูปแบบของการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 เชน สราง IT Platform และใส content เชน กิจกรรมตางๆ 

feedback และ competency ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เปนตน เพื่อใหผูท่ีสนใจดานการเรียนการ

สอนเขามารวมดวย  

 

วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

 5.1 รายงานโครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (Thailand's Education 

Hub for Lower Region of ASEAN Countries) ปงบประมาณ 2557-2561 

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายงานโครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนลาง 

ปงบประมาณ 2557-2561 จากขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย และขอมูลจากผลการประเมินโครงการฯ จากงานวิจัย

สถาบันในหัวขอ “Internationalization and Graduate Scholarships: Experiences of Prince of Songkla 

University, Thailand” โดยมีระยะเวลาการทําวิจัยต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2561- เมษายน 2562 เก็บขอมูลท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยางคือนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา (ท้ังชาวไทยและตางชาติ) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน

บัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีสอนระดับบัณฑิตศึกษา ผูบริหารท่ีเกี่ยวของทุกระดับ ต้ังแตผูบริหารหลักสูตรจนถึงผูบริหาร

มหาวิทยาลัย จํานวนท้ังส้ิน 30 คน ตลอดจนขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ใชเปนขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการดําเนินการสงเสริมความเปนนานาชาติ และการจัดต้ัง

ศูนยกลางดานการศึกษาในภาคพื้นอาเซียน รายงานประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร ประโยชนและผลกระทบ

ของการใหทุนโครงการศูนยกลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (Thailand’s Education Hub for 

Southern Region of ASEAN Countries: TEH-AC) ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ปจจัยสูความสําเร็จ 

และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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 ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. การท่ี สกอ.สนับสนุนทุนน้ี เน่ืองจากเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาจะ

สามารถดําเนินการไดแตจากรายงานจะพบปญหาและอุปสรรคตางๆ ท้ังจากหลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรแกไขปญหาตางๆ ท่ีไมซับซอนซึ่งสามารถแกไขได และควรสนับสนุนใหขอทุนน้ีตอไป เน่ืองจากเปน

ทุนท่ี สกอ.จัดสรรงบประมาณใหตอเน่ืองท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก เปนเวลา 5 ป (ป 2557-2561) จํานวน 

60 ลานบาทตอป แมวาระยะ 2 ปหลัง จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลงเรื่อยๆ สงผลตอการดําเนินงานก็ตาม  

 2. ท่ีประชุมมีขอสังเกตวาการมีนักศึกษาตางชาติถือเปนขอดี ประเทศไทยไดรับประโยชน 

โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษานักศึกษาไทยจะไดศึกษาเรียนรูจากนักศึกษาตางชาติครอบคลุมทุกบริบทไมเฉพาะ

เพียงดานวิชาการเทาน้ัน เชน ดานสังคม เศรษฐกิจ การคา นักศึกษาตางชาติไดประโยชนสามารถกลับไปพัฒนา

ประเทศของตนเอง ดังน้ัน ควรสนับสนุนใหดําเนินการทุนน้ีตอไป แตควรเลือกรับนักศึกษาเพื่อรับทุนเต็มจํานวนหรือ

บางสวน อีกท้ัง ในการสนับสนุนทุนควรพิจารณาเพื่อใหเกิดการสรางเครือขายในอนาคต 

 3.ควรมุ ง เน นห ลัก สูตร ท่ี เป น จุด เดนและพัฒ นาหลัก สูตรเป น ลักษณ ะของการมุ ง เน น

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ยกระดับของคนทํางานใหสูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกจะตองมีความลุมลึกเชิง

วิชาการ งานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของภาคเอกชน/ชุมชน เชน คณะพยาบาลศาสตร ท่ีพัฒนาหลักสูตรท้ัง

ระดับปริญญาตรี โท เอก มีการเพิ่มหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ สําหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษาเดิมจะมีกลุมลูกคาจากประเทศอินโดนีเซีย ควรขยายไปประเทศใหมๆ เชน ติมอร-เลสเต เปนตน 

 4.การสรางความเขมแข็งใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัย นอกจากทุนโครงการฯ น้ี อาจารยควรหา

แหลงทุนตางๆ มารับนักศึกษาดวย ควรมีแผนใหนักศึกษาตางชาติทํางานวิจัยรวมกับนักศึกษาไทย การจัดสรรทุน

อาจใหเฉพาะทุนวิจัยไมจําเปนตองจัดสรรทุนเต็มจํานวนครบตามหลักสูตร การดึงดูดใหมีผูเขามาเรียนใหดึงดูดดวย

คุณภาพไมใชดวยเงิน 

 5.ควรสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีการขอทุนโครงการฯ จาก สกอ.ตอไป โดยปรับเปาประสงคจาก

เดิม 1) เพื่อเปนผูนําในประเทศอาเซียน 2) เพื่อความเปน Internationalization ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โดยการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ เพิ่มผลงานตีพิมพ โดยปรับเปาประสงคใหมเปนดังน้ี    

  5.1 เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงภาคการผลิตท่ีทํางานเชิงรุก

ไปตางประเทศวามีความตองการบัณฑิตดานไหน ทํางานอะไร  

  5.2 การบริหารจัดการ ต้ังแตการกําหนดคุณสมบัติผูเขาเรียน สัดสวนระหวางนักศึกษาตางชาติ

และนักศึกษาไทยเปนอยางไรท่ีตางจากของเดิมซึ่งไมมีจุดเนนโดยเปดกวางใหทุกหลักสูตรโดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการ

บริหารแบบ Academic Platform ยกระดับการตีพิมพของมหาวิทยาลัย ควรเปล่ียนเปน Engagement Platform 

ดูความตองการของภาคอุตสาหกรรมวาตองการสาขาอะไร เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง วิทยานิพนธเรื่องอะไร 

กําหนดจุดเนนใหชัดเจน   

 6. การเขียนโครงรางเสนอของบประมาณโดยท่ัวไปคณะกรรมการจะพิจารณาจากประเด็นตาง ๆ 

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) โครงการท่ีเสนอมีความสําคัญและจําเปนอยางไร 2) ความคุมคา/เปนประโยชนตอประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน 3) ความพรอมดานตางๆ 4) การบริหารจัดการ 5) ตัวช้ีวัดท่ีบอกถึงความสําเร็จของโครงการฯ     
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 7. การดําเนินการตามโครงการฯ น้ี มีความสําคัญและจําเปนมาก และเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยและประเทศ มหาวิทยาลัยควรประสานงานระดับกระทรวงการตางประเทศ ดู Strategic Planner วา

กระทรวงตางประเทศตองการอะไร บุคลากรท่ีไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไปเรียนสาขาอะไร  

 8. การดําเนินการโครงการฯ ใหญลักษณะน้ีจะตองมีการจัดการเรื่อง Public Communication 

Management ตองมีการส่ือสารไปยังหลายแหลงทุน เชน สกอ. สภาพัฒนฯ และสํานักงบประมาณ เพื่อขอรับการ

สนับสนุน  

 

วาระที่ 6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

   6.1 เร่ืองเสนอใหม 

 6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและ

วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา โดยปรับปรุงในประเด็นดังน้ี 

  1. ปรับหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)  

  2. ปรับชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา และวัตถุประสงค  

 3. ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใชโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 7 

กลุมสาระรวมท้ังปรับหมวดวิชาเฉพาะ 

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหหลักสูตรดําเนินการกอนเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ดังน้ี 

    1. การออกแบบบรรจุภัณฑตองอาศัยความรูทางดานศิลปะชวยในการออกแบบ แตรายวิชา

ทางดานศิลปะเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑมีนอย เน้ือหาสวนใหญเนนหนักทางดาน Science ควรเพิ่มเน้ือหาทาง

ศิลปะใหมากขึ้น  

    2. การสอนวัสดุท่ีใชสรางบรรจุภัณฑควรเนนวัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

     3. รายวิชาไอเดียสูความเปนผูประกอบการจํานวน 1 หนวยกิต นอยเกินไปสําหรับนักศึกษาท่ีจะ

ออกไปเปนผูประกอบการ 

    4. ควรใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาผลิตภัณฑของชุมชน และชวยออกแบบบรรจุภัณฑผลผลิต เพื่อ

ยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนใหสูงขึ้น 

 

 6.1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร 

  คณะเศรษฐศาสตร เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการ

จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพจิารณา โดยปรับปรุงในประเด็นดังน้ี 

  1. ปรับหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)  
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  2. ปรับชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา และวัตถุประสงค  

 3. ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใชโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 7 

กลุมสาระ รวมท้ังปรับหมวดวิชาเฉพาะ 

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรดําเนินการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติตอไป ดังน้ี 

    1. ขอใหเพิ่มเน้ือหาดังตอไปน้ี 

    1.1 circular economy farming 

    1.2 กฎหมาย /พันธะสัญญาดานธุรกิจเกษตร ท้ังในประเทศและระหวางประเทศ เชน 

กฎหมายเกษตรพันธะสัญญา กฎหมายสงเสริมธุรกิจขนาดยอม,ขนาดกลาง  กฎหมายทางดานส่ิงแวดลอม 

กฎหมายดานอาหารและยา  ขอตกลงการคาระหวางประเทศ การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ เปนตน 

    1.3 ความรูพื้นฐานซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูธุรกิจการเกษตร คือ 

     (1) การผลิตทางการเกษตร  

      - พันธุ  ปจจัยการผลิต และ กระบวนการผลิต 

     (2) การแปรรูปการเกษตร 

     (3) ธุรกิจการเกษตร 

     - การบริหารจัดการ เชน สหกรณการเกษตร  การบริหารธุรกิจการเกษตร 

       แปลงใหญ 

    2. รายวิชาไอเดียสูความเปนผูประกอบการจํานวน 1 หนวยกิต นอยเกินไปสําหรับนักศึกษาท่ีจะ

ออกไปเปนผูประกอบการ 

 

 6.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะ

แพทยศาสตร 

  คณะแพทยศาสตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา โดยปรับปรุงในประเด็นดังน้ี 

  1. ปรับหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)  

  2. ปรับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในรูปแบบท่ีสนับสนุนการเรียนรูเชิงรุก (active 

learning) สวนภาคปฏิบัติมุงเนนการจัดประสบการณเรียนรูจากสถานการณจําลอง (simulated learning) และ

จากการปฏิบัติงานจริง (work-based learning)  

  3. ปรับระบบการศึกษาของชั้นปท่ี 3-4 จากเดิมใชระบบทวิภาค เปนระบบปการศึกษา 

  4. ปรับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 5. ปรับโครงสรางหลักสูตร 
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    มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาฯ จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติตอไป 

 

 6.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อสภาวิทยาเขต

หาดใหญพิจารณา โดยปรับปรุงในประเด็นดังน้ี 

 1. ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 2. เพิ่มกลุมวิชา ในหมวดวิชาเลือก ดังน้ี  

เดิม เปล่ียนแปลง 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตทางพืช กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตทางสัตว กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 3. ปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณขางตน โดยปรับปรุงชื่อรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา ตลอดจนเปดรายวิชาใหม  

 4. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ควรมีความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรตางๆ อาทิเชน หลักสูตรทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ

เกษตร การจัดการ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยพิจารณาวาหากเปล่ียนช่ือสาขาวิชา จากเดิม 

“สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร” เปน “สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม

การเกษตร” จะมีความเหมาะสมหรือไม เน่ืองจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จะนําไปสูนวัตกรรมทางการเกษตร 

 2. ขอใหพิจารณาเพิ่มเน้ือหารายวิชาในประเด็นดังน้ี 

 2.1 เน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับปาไม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใช

ประโยชนจากปาไม ท้ังในเชิงพื้นท่ี และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 2.2 เน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับวนเกษตร ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการทําเกษตรบนพื้นท่ีปาไม

และการใชทรัพยากรพื้น ท่ีปาไม ให เกิดประโยชน สูงสุด โดยมี ตัวอยางโครงการระบบวนเกษตรทางดาน 

การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในพื้นท่ีปาชายเลน หรือการทําประมงในพื้นท่ีชายฝง อาทิ โครงการอาวคุงกระเบน โครงการ

พระราชดําริแหลมผักเบ้ีย เปนตน  

 ท้ังน้ี เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูในเรื่องดังกลาวเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเกษตรทางดาน

ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ปศุสัตว ซึ่งจะตองมีการผสมผสานองคความรูทางดานการเกษตรรอบดาน  
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 3. การบูรณาการเน้ือหาหลักสูตรระหวางวิทยาเขตสุราษฎรธานี และวิทยาเขตปตตานี ยังไม

ชัดเจน โดยขอใหกําหนดจุดเดนงานวิจัยของแตละวิทยาเขตวา เนนไปในทิศทางใด ซึ่งควรเปนไปในลักษณะชุดวิจัยท่ี

มีจุดเนนอยางชัดเจน และสามารถตอบสนองการแกไขปญหาใหแกชุมชน สังคม ไดอยางเปนรูปธรรม 

 4. ขอใหพิจารณาปรับลดจํานวนรายวิชาเลือก ซึ่งมีมากเกินไป โดยพิจารณาวา หลักสูตรตองการ

เนนผลิตบัณฑิตใหมีจุดเดนทางดานใด มีเปาประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอยางไร และนําไปสูการ

ออกแบบรายวิชาใหสอดคลองกับเปาประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงปรับปรุงแกไขการพัฒนาผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ใหสอดคลองกันดวย 

 5. ขอใหปรับรูปแบบการปรบัปรุงหลักสูตรท่ีแสดงใหเห็นการดําเนินการตามแนวทาง Outcome-

based Education (OBE) ใหมีความชัดเจนมากกวาน้ี กลาวคือ ตองบูรณาการการดําเนินการตามแนวทาง OBE ให

มีความเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยแสดงใหเห็นวานักศกึษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถนําความรูไปพัฒนาประเทศไดอยางไร และท่ีประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดี

ฝายวิชาการประสานกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะท่ีเกี่ยวของนําขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ปรับปรุงแกไข และใหเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

   อน่ึง เพื่อใหหลักสูตรมีความถูกตองและสมบูรณย่ิงขึ้น จึงขอใหปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตเพิ่มเติม

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเบ้ืองตน ดังน้ี 

   1) หนา 20 ขอ 2.5 แผนการรบันักศึกษาฯ ขอใหระบุจํานวนแยกระหวาง แผน ก แบบ ก 1 และ 

แผน ก แบบ ก 2 เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการกรอกขอมูลในระบบ CHECO เปนดังน้ี 

แผนการศึกษา จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

256…. 256…. 256…. 256…. 256… 

แผน ก แบบ ก 

1 

ชั้นปท่ี 1 X X X X X 

ชั้นปท่ี 2 - X X X X 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - X X X X 

แผน ก แบบ ก 

2 

ชั้นปท่ี 1 X X X X X 

ชั้นปท่ี 2 - X X X X 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - X X X X 

 

   2) หนา 22-24 ขอ 3.1.3 รายวิชา ขอใหแกไขรูปแบบการเขียนตัวเลขในวงเล็บทุกรายวิชา โดย

แสดงความเปน active learning ตัวอยางเชน วิชา 932-501 หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหแกไข

การเขียน จากเดิม “3(2-3-4)” เปน“3((2)-3-4)” เปนตน และใหแกไขทุกท่ีท่ีปรากฏ ท้ังน้ี เพื่อใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   3) ขอใหตรวจสอบความถูกตองช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชา 932-511 ในหนา 22 กับ 

28 และแกไขใหถูกตองตรงกัน 
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   4) ขอใหตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา ในหนา 38 กับ 117 และแกไขให

ถูกตองตรงกัน 

   5) ขอใหตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ดร.ดาริกา  คงฤทธ์ิ ในหนา 41 กับ 147 และแกไขใหถูกตอง

ตรงกัน 

   6) หนา 59 ขอ 2 บัณฑิต ขอยอย 2.1.3 ขอใหระบุขอความใหครบถวน สมบูรณ 

 

 6.1.5 การขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร 

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะศิลปศาสตร เสนอขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน-

ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทยอยเกษียณอายุราชการ สงผลใหความพรอมดานอัตรากําลังลดลง โดยมี

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จํานวน 3 คน เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา ดังรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจะเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.1.6 การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยี และการจัดการยาง

ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยี และการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 เน่ืองจาก

ไมมีผูสมัครเขาศึกษาติดตอกัน 2 ปการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2560-2561 และไมสามารถดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรไดตามรอบ 5 ป โดยมีนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จํานวน 4 คน เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ

พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.1.7 การขอแตงต้ังอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 เพ่ือทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร เสนอการขอแตงต้ังรองศาสตราจารยวิบุล วงศภูวรักษ เปน

อาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทําหนาท่ี

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม เน่ืองจากอาจารยดังกลาวไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตเปนผูมีความรู ความ

เช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ และมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ 2 เรื่อง ระดับนานาชาติ 8 
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เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญพจิารณา ดังรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.1.7 การขออนุมัติแตงต้ังศาสตราจารย ทพญ.สมรตรี  วิถีพร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูสอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก เปนกรณีพิเศษ 

 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร เสนอการขออนุมัติแตงต้ังศาสตราจารย ทพญ. สมรตร ี 

วิถีพร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก เปนกรณีพิเศษ จํานวน 6 คน เน่ืองจากอาจารยดังกลาว

ไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ และมีผลงานทาง

วิชาการระดับชาติ 10 เรื่อง ระดับนานาชาติ 10 เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา เพื่อ

สภาวิทยาเขตหาดใหญพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.1.8 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่ไมใชการตีพิมพในวารสารหรือการนําเสนอและตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถใชขอสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 บัณฑิตวิทยาลัยขอเล่ือนวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญครั้งตอไป 

 

 6.2 เร่ืองพิจารณาทักทวง   

    6.2.1 การปรับปรุงแกไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย

เพ่ิมขอมูลบัณทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual 

Degree/Double Degree) ภายใตโครงการ ERASMUS+  

    บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอการปรับปรุงแกไขรายละเอียดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 7 หลักสูตร โดยเพิ่มขอมูลบัณทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree/Double Degree) ภายใตโครงการ 

ERASMUS+ ไวในหมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอท่ี 5 รูปแบบของหลักสูตร   ในหลักสูตรดังตอไปน้ี 

   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

   (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

   (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

   (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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   (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

   (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  

   (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.2.2 การเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

  โครงการจัดต้ังสํานักการศกึษาและนวัตกรรมการเรียนรู เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขตหาดใหญ

พิจารณาจํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปสาสตร  

  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศลิป-

ศาสตร 

  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู จะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพจิารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 6.2.3  การเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะเศรษฐศาสตร คณะการจัดการส่ิงแวดลอม คณะศิลปศาสตร  

คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขอเพิ่ม/ปรับลด/เปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 1. ขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร 

 2. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 

 3. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร 
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 4. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร 

 5. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร 

 6. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร 

 7. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

 8. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

 9. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

เด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

 10. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุง

ครรภ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

 11. ขอปรับลดและเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาล

ศาสตร 

  12. ขอปรับลดและเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

  13. ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

  14. ขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

  15. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรและเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

  16. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร 

  17. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 

  18. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 

  19. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร 
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  20. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร 

  21. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 

  22. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร 

  23. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร 

  24. ขอปรับลดและเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 

  25. ขอปรับลดและเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 

  26. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  27. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  28. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  29. ขอปรับลดอาจารยประจําห ลัก สูตรของหลัก สูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  30. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  31. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแรและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  32. ขอเปล่ียนแปลงและปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  33. ขอเปล่ียนแปลงและปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  34. ขอเปล่ียนแปลงและปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  35. ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ

เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  36. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริช-

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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  37. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  38. ขอปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  39. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  40. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  41. ขอปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากร-เกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  42. ขอปรับลดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจะเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

 6.2.4 การเปดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา และการเพ่ิมขอความในรายวิชาบังคับกอน 

   โครงการจัดต้ังสํานักการศกึษาและนวัตกรรมการเรียนรู เสนอการเปดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา 

เปล่ียนแปลงรายวิชา และการเพิ่มขอความในรายวิชาบังคับกอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสภาวิทยาเขต

หาดใหญพิจารณา ดังน้ี 

    เปดรายวิชา 

    เปดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จํานวน 1 รายวิชา คือ 

     135-494 โครงงานวิจัยเทคนิคการแพทยเพื่อการตอยอด  

    เปดรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ท่ี 

เปดบริการใหกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

จํานวน 4 รายวิชา คือ  

    332-191 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1  

    332-192 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2  

    332-193 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1  

    332-194 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2  

    การปรับปรุงรายวิชา 
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    ปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

จํานวน 5 รายวิชา คือ  

    346-222 เทคนิคการชักตัวอยาง 1   

    346-342 คณิตศาสตรประกันชีวิต   

    346-242 การวิจัยดําเนินการ 1   

    346-333 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ   

    346-321 เทคนิคการชักตัวอยาง 2   

    การขอเปล่ียนแปลงรายวิชา 

    เปล่ียนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับและกลุมวิชาเลือก สําหรับนักศึกษาแผน

ปกติและแผนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

 

 

 

เดิม ปรับใหม 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หนวยกิต  

1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 24 หนวยกิต  

2) กลุมวิชาบังคับแผนปกติ 55 หนวยกิต  

แผนสหกิจศึกษา 58 หนวยกิต  

 

โดยวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอยาง 2                       

เปนรายวิชาบังคับ ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ  

308-321 ระบบการจัดการฐานขอมูล  

เปนรายวิชาเลือก ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หนวยกิต  

1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 24 หนวยกิต  

2) กลุมวิชาบังคับแผนปกติ 55 หนวยกิต  

แผนสหกิจศึกษา 58 หนวยกิต  

 

โดยวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอยาง 2                       

เปนรายวิชาเลือก ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ 

308-321 ระบบการจัดการฐานขอมูล  

เปนรายวิชาบังคับ ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ 

 

    การเพิ่มขอความในรายวิชาบังคับกอน 

    เพิ่มขอความ “หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร” ในรายวิชาบังคับกอนของรายวิชา 346-435 

การทําเหมืองขอมูลสถิติ (Statistical data mining) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบและโครงการจัดต้ังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูจะเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

    ประธานนัดประชุมครั้งตอไปวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ วิทยาเขตหาดใหญ 
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เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 

 

 

 

        (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข)                          (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช)  

                รองอธิการบดีฝายวิชาการ                                       ประธานสภาวิทยาเขตหาดใหญ 

  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาเขตหาดใหญ 
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