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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คร้ังท่ี 11 (2/2563) 

วนัศุกร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2563  เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมงานประสานงาน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ชั้น 11 

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม กรุงเทพมหานคร 

และหอ้งประชุมทางไกลสาํนกัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

----------------------------------------------------- 

 

ผูม้าประชุม 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์  คูวฒันาชยั                                   ประธานกรรมการ 

2.  ศาสตราจารย ์ดร.ปราณี     กลุละวณิชย ์                                รองประธานกรรมการ 

3.  ศาสตราจารย ์ดร.สนิท   อกัษรแกว้                                  กรรมการ 

4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                     กรรมการและเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส   ศตสุข                                                     

5.  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้             ผูช่้วยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  สุทธรังษี (รักษาการ) 

6.  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้    ผูช่้วยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย (รักษาการ) 

7.  หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลยั                           ผูช่้วยเลขานุการ 

      นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ                                                    

 

ผูม้าประชุมไม่ได ้

1.  ศาสตราจารย ์ดร.กฤษณา  ไกรสินธ์ุ                                          กรรมการ 

2.  ศาสตราจารย ์ดร.ปริศวร์     ยิน้เสน                                           กรรมการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เก้ืออนนัต ์ เตชะโต                              คณบดีคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สงวน  ลือเกียรติบณัฑิต                          รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายวิชาการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

           เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้ ประธานท่ีประชุมดาํเนินการตามวาระการประชุม  ดงัน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

                            สืบเน่ืองจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเดินทางไปศึกษาดูงานดา้นการเรียนการสอนและเขา้ร่วม

ประชุมวิชาการนานาชาติดา้นศึกษาทัว่ไป ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการจึง

ขอใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรีจดัทาํความร่วมมือทางวิชาการร่วมกนัเพ่ือพฒันาวิชาการดา้นการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป และไดร่้วมเดินทางไปแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในเวทีประชุมนานาชาติ AAC&U 

(Association of American College & Universities) โดยไดรั้บการตอบรับให้เป็นผูน้าํกลุ่มอภิปรายในเวทีประชุม

ดงักล่าว  

                           นอกจากน้ี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ micro credentials  

ณ Buffalo University ด้วย ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบ micro credentials เป็นโมดูลท่ีบูรณาการกันและ

เบ็ดเสร็จในตวั มี  outcome ท่ีวดัไดช้ัดเจนว่าเม่ือเรียนจบแลว้ตอ้งมีความสามารถในดา้นใดบา้ง และสามารถนาํ 

micro credentials  ไปขอเป็น credential ได ้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จะร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรีเพ่ือทาํชุดวิชาร่วมกนั โดยมีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเขา้ร่วมจดัทาํและเป็นเครือข่ายดว้ย 

 

                            ท่ีประชุมรับทราบ 

                            

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

                             2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ คร้ังท่ี 10 (1/2563) วนัท่ี 

30 มกราคม 2563 

 

                          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แกไ้ข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองพิจารณา 

                            3. 1  การปรับปรุงหลกัเกณฑ ์" การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่การตีพิมพใ์นวารสารหรือ

การนาํเสนอและตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ซ่ึงสามารถใช้ขอสําเร็จการศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์" ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

  ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเสนอเร่ือง “เกณฑก์ารเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่การตีพิมพ์

ในวารสารหรือการนาํเสนอและตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  เพ่ือใชข้อสําเร็จการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ซ่ึงได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 (1/2563) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 แลว้  โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และให้นาํเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง นั้น ท่ีประชุม

พิจารณาแลว้ มีมติและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.  ควรรวมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผลงานนวตักรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการสอบวิทยานิพนธ์อยา่งชดัเจน โดยแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรในเร่ืองจาํนวนและคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสําหรับวิทยานิพนธ์

ประเภทน้ี 

 2.  วิทยานิพนธ์ควรไดรั้บการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางเพ่ือให้เกิดการต่อยอดได ้แต่ในกรณีท่ี

ผลงานวิทยานิพนธ์ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผย เช่น งานซ่ึงถือเป็นความลบัทางการคา้เชิงพาณิชยข์องผูใ้หทุ้น จะทาํให้

การเผยแพร่อยูใ่นวงแคบหรือเฉพาะผูใ้ชผ้ลงาน ถึงแมว้า่งานนั้นจะมีประโยชน์กต็าม  

 3.  เม่ือปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแลว้ ขอให้ส่งไปยงัฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ภายใน  7  วนัหลงัจากประชุม  เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา โดย

การเวียนทาง E-mail ก่อนนาํเขา้สู่การพิจารณาในสภามหาวิทยาลยัวนัท่ี  21  มีนาคม  2563  

 

                            3. 2 แบบฟอร์มการพิจารณาหลกัสูตร 

                                    ตามท่ีสํานกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้นาํเสนอแบบฟอร์มการพิจารณาหลกัสูตร

เพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 (1/2562)  เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 

2563 และท่ีประชุมมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไข และให้เสนอเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง นั้น สํานักการศึกษาและ

นวตักรรมการเรียนรู้ไดแ้กไ้ขตามความเห็นของท่ีประชุมเรียบร้อยแลว้ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ

การประชุม 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีความเห็นใหป้รับปรุงแกไ้ขในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

                                    แบบฟอร์มสาํหรับหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรับปรุง 

                                    -  เหตุผล/ความจําเป็นในการเปิด /ปรับปรุงหลักสูตร ประเด็นความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ให้เพ่ิมขอ้ความ สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัตามแผนการปรับเปล่ียนการจดั

การศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU Education Transformation) 

                                   -  ภาพรวมของวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ให้เพ่ิมข้อความ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเด่นของหลกัสูตร แนวคิด/เป้าหมายของหลกัสูตร 

                                   -  ขั้นตอนท่ีไดด้าํเนินการแลว้ ให้สรุปประเด็นความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรอง

หลกัสูตร และคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต และการดาํเนินการตามความเห็น ประกอบการพิจารณาดว้ย 

  อน่ึง  ท่ีประชุมใหท้ดลองใชแ้บบฟอร์มน้ีในการประชุมคร้ังท่ี 12 (3/2563) วนัท่ี 13 มีนาคม 

2563 ก่อน หากมีประเดน็ตอ้งเพ่ิมเติม/แกไ้ข จะไดป้รับปรุงแกไ้ขก่อนประกาศใชต่้อไป 

 

                            3.3   การพิจารณา Flagship ดา้น  Future  Earth 

  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ได้พิจารณา Flagship ด้าน Future Earth ของ  

PSU Research Innovation Transformation 2018 - 2022  อีกคร้ังก่อนการนาํเสนอแผนดา้นวิจยัและนวตักรรมต่อ

สภามหาวิทยาลยั รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น ท่ีประชุมมีความเห็นว่าเน่ืองจาก Flagship 

เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้ง focus แต่ Flagship ดา้น Future Earth ท่ีเสนอเป็นลกัษณะของเครือข่ายความร่วมมือ  ซ่ึงยงัไม่

มีความโดดเด่นเพียงพอทั้งในดา้นศกัยภาพ ความพร้อมของบุคลากร ส่ิงสนบัสนุน และผลท่ีจะเกิดต่อเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างชดัเจน  จึงขอใหฝ่้ายวิจยันาํเสนอแผนดา้นวิจยัและนวตักรรมต่อสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมวนัท่ี 

21 มีนาคม 2563 โดยนาํ Flagship ดา้น Future  Earth ออกไปก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ 

 ท่ีประชุมไดห้ารือในประเดน็อ่ืนๆ  ดงัน้ี 

 1.  เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม คือ ศาสตราจารย ์ ดร.ดาํรงศกัด์ิ ฟ้ารุ่งสาง คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั 

 2.  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยักาํหนดประชุม 2 เดือน/คร้ัง การเสนอหลกัสูตรให้รับทราบและ

อนุมติั อาจกระทบกบัการเปิดสอนของหลกัสูตร ประธานจึงเสนอวา่จะหารือนายกสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้

เสนอหลกัสูตรเพ่ือทราบและอนุมติัโดยวาระเวียนได ้

      

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM55/92562/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3.1_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A__PSU_transformation_20-12-19.pdf
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                            กาํหนดประชุมคร้ังต่อไปวนัศุกร์ท่ี  13  มีนาคม  2563  เวลา 09. 30 น. 

 

เลิกประชุมเวลา  12.20  น. 

 

    จุฑามาส ศตสุข               นกัสิทธ์  คูวฒันาชยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส ศตสุข)                                   (ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์  คูวฒันาชยั) 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                               ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

          กรรมการและเลขานุการ 

                           

 

    

  

    


