
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังที ่13(4/2563)  

โดยวาระเวยีน  เม่ือวนัที ่10 เมษายน 2563 

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

 

 

รายช่ือคณะกรรมการ  

1.   ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  กุลละวณิชย ์           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ์ดร.ธีระพล ศรีชนะ                                                      กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ์ดร.ปริศวร์  ยิน้เสน                                                      กรรมการ 

6.   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ         กรรมการและเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้                     ผูช่้วยเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธรังษี (รักษาการ) 

8.   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้        ผูช่้วยเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย (รักษาการ) 

9.   หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั       ผูช่้วยเลขานุการ 

      นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 

 

 

ระเบียบวาระที ่1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

                             1.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ คร้ังท่ี 12(3/2563) 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการพิจารณาแลว้ โดยกาํหนดทกัทว้ง เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

           คณะกรรมการรับทราบโดยไม่แกไ้ข 

 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองพจิารณา 

   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

                       2.1  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม วทิยาเขตภูเก็ต 
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           วทิยาเขตภูเก็ตเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการ

พิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและ

อนุมติัต่อไป 

 

2.2  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะทนัตแพทยศาสตร์    

         คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การแพทย ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพจิารณา ตามรายละเอียดใน 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและ 
อนุมติัต่อไป 
 

                           2.3  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ หลกัสูตรใหม่  

พ.ศ. 2563 คณะสตัวแพทยศาสตร์    

        คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ 
สัตวแพทย ์หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพจิารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและ 
อนุมติัต่อไป 
 
   หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

                            2.4  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  คณะวทิยาการจดัการ 

        คณะวทิยาการจดัการเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 
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                           2.5  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมจีน (หลกัสูตรนานาชาติ)  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวเิทศศึกษา วทิยาเขตภูเก็ต 

     วทิยาเขตภูเก็ตเสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมจีน  
(หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวเิทศศึกษา  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอ้เสนอแนะและใหป้รับปรุงแกไ้ขรายละเอียดในเอกสาร

หลกัสูตรก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป ดงัน้ี    
         - ควรกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มวชิาการจดัการทางวฒันธรรมจีนโพน้ทะเลใหช้ดัเจน และ 
ปรับลดรายวชิาทฤษฎี 
        - ปรับช่ือภาษาไทยของ  รายวชิา 808-704  การเปรียบเทียบภาษาจีนกบัภาษาต่างชาติ  
ใหต้รงกบัช่ือภาษาองักฤษ 
        - รายวชิา 808-801 การพฒันาท่ียงัยนื  ไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาของหลกัสูตร  
      - คาํอธิบายของรายวชิา 808-714 ภาษาศาสตร์จีนเบ้ืองตน้ ยงัไม่ครอบคลุมคาํวา่ ภาษาศาสตร์  

 

                          2.6  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหแ้กไ้ขภาคผนวก ข หนา้ 64 จาก   “1.  ดร.นายเกรียงไกร  
ไวยกาญจน์”   เป็น  “1.  ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์”  ใหถู้กตอ้ง ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบและอนุมติัต่อไป 
 

                         2.7  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาโรคพืชวทิยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

     คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาโรคพืชวทิยา   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพจิารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 
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                มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและ 
อนุมติัต่อไป 
 

                           2.8  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละนวตักรรม 

การสอนคณิตศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตปัตตานี 

       วทิยาเขตปัตตานีเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์
และนวตักรรมการสอนคณิตศาสตร์   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อ

คณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและ

อนุมติัต่อไป 

 

                           2.9  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์ หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตปัตตานี 

       วทิยาเขตปัตตานีเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพจิารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและ 
อนุมติัต่อไป 
 

                          2.10  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์  หลกัสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2563  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตปัตตานี 

       วทิยาเขตปัตตานีเสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมติัต่อไป 
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                          2.11  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563   และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะแพทยศาสตร์     

      คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

                          2.12  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   

และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์     

        คณะเภสชัศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร โดยเนน้ 
พิพฒันาการนิยมซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ปรัชญาหลกัสูตร ไม่ใช่เนน้วธีิการสอน    ก่อนนาํเสนอสภา

มหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

    จุฑามาส ศตสุข           นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั 

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

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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