
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 15(6/2563) 

วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

และหองประชุมตันหยงเปาว วิทยาเขตปตตานี 

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

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                   กรรมการ 

6.   ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        กรรมการ 

7.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

8.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

9.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

10. หัวหนาสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ      กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.   ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

2.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  
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3.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

4.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

5.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

6.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

     รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง 

7.   คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 

     ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ 

8.   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม 

     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 

9.   รองศาสตราจารย ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข   คณะวิทยาศาสตร 

10. ผูชวยศาสตราจารยยุพา  วัฒนกาญจนา   คณะวิทยาศาสตร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัช  ชนะดี      คณะวิทยาศาสตร 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสุดา  บมไล     คณะวิทยาศาสตร  

13. อาจารยคมสัน  สโรชวิกสิต      คณะศิลปศาสตร 

14. อาจารยอริส  หัสมา      คณะวิทยาการอิสลาม  

15. ดร.รุสลี  นุห       คณะวิทยาการอิสลาม 

16. ดร.มูฮัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย    คณะวิทยาการอิสลาม 

17. นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

18. นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                       ประธานแจงท่ีประชุมวาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในประเทศมีแนวโนมท่ีดีข้ึน แตก็ไมควรไววางใจ    เพราะจะมีคนไทยจากตางประเทศกลับเขาประเทศเปนจํานวน

มาก   เนื่องจากสถานการณในตางประเทศยังไมดีข้ึน   โอกาสท่ีจะกลับมาเปนปกติจึงเปนไปไดยาก   และไดขอให

รองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานท่ีประชุมทราบ      เก่ียวกับแนวโนมการเปดเรียนของภาคเรียนท่ี 1/2563 ของ

มหาวิทยาลัยวาเปนเชนใด        ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานวา มหาวิทยาลัยจะเปดภาคเรียนท่ี 1/2563   
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ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 เชนเดิม  และเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ลดความ

แออัดของจํานวนนักศึกษา  จัดนักศึกษาเขาเรียนเปนชวง ๆ  จัดหองเรียนแบบใหมโดยยึดหลักการเวนระยะหาง  

จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนบางสวนเพ่ือฝกทักษะดานปฏิบัติ สวนภาคทฤษฎี

เรียนแบบระบบออนไลนในรูปแบบ active learning  สําหรับการเขาพักในหอพัก นักศึกษาเขาพักตามปกติ  ซ่ึง 

ทุกคณะ/วิทยาเขตไดจัดทําแผนเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนท่ี 1/2563 แลว    โดยยึดแนว

ปฏิบัติของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.)     เชน    การเวน

ระยะหางในหองปรับอากาศ 5 ตร.ม./1 คน  ลดความแออัด  สวมหนากากอนามัย  หรือหนากากผา มีจุดบริการ

แอลกอฮอลเจล หรือน้ํายาฆาเชื้อโรค เปนตน    และขณะนี้ มหาวิทยาลัยคาดวาจะใชแอปพลิเคชันไทยชนะเพ่ือ

เก็บขอมูลการเขาใชงานพ้ืนท่ีชุมชนของนักศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 14(5/2563) 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 

    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      3.1  A Global Survey Student Barometer: เสียงสะทอนจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

                            เนื่องจากระยะเวลาการประชุมมีจํากัด  วาระนี้จึงยังไมไดรายงานใหท่ีประชุมรับทราบ  

ประธานจึงใหนําไปรายงานในการประชุมคราวหนา   

 

 ระเบียบวาระท่ี 4  นโยบายทางวิชาการ 

                      4.1  แผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน  (transformation)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 

พันธกิจสังคม (ตอเนื่อง) 

       สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 14(5/2563) เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ท่ีประชุมได 

พิจารณาแผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน (transformation) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม และ 

เห็นวาการดําเนินการตามภารกิจดานการบริการวิชาการตองมีกรอบการดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือใหเห็นทิศทาง 

การดําเนินการและการขับเคลื่อนการดําเนินการ     จึงใหสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคมจัดทํา

กรอบการดําเนินการดานบริการวิชาการรวมท้ังแผนการขับเคลื่อน    เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ี 

15(6/2563) วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 นั้น  
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ในการนี้   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคมไดนําเสนอโครงสราง 

ของสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม    ผลการทบทวนยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเก่ียวของตาม 

กรอบแผนพัฒนาภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562  ฉบับทบทวน   นโยบายไทยแลนด 4.0 ป 2560     แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)    ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ประจําปงบประมาณ 2563   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะยาว 

20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)     และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2561 – 2565  กรอบงาน

บริการวิชาการ      และกรอบการดําเนินงานบริการวิชาการในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามชวงวัย  

การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการรับใชชุมชนและสังคม  และการสรางระบบงานบริการวิชาการท่ีทรงประสิทธิ 

ภาพ สําหรับแผนการขับเคลื่อน จะนําเสนออีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งตอไป        รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม   

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา     ชื่อสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคมเปนชื่อท่ี 

กวางครอบคลุมภารกิจหลายหนวยงาน ทําใหไมสามารถเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนและอาจเกิดความซํ้าซอน 

ได เพ่ือใหการจัดทํากรอบการดําเนินการดานบริการวิชาการมีความชัดเจน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.  กําหนดพันธกิจ เปาหมาย ทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ความเชื่อม 

โยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน รวมถึงวิธีการขับเคลื่อน  และกลไกการ 

ตรวจสอบและประเมินผล ใหชัดเจน  

2.  ควรคํานึงถึงการบริการวิชาการแบบใหเปลา การใหความรู  และการหารายได   โดยใน 

หลักการตองใหชุมชนและสังคมดีข้ึน   

3.  ควรมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการวิจัย      

จึงขอใหสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคมไดปรับกรอบการดําเนินงานดานบริการ 

วิชาการ    แลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพรอมท้ังใหฝายเลขานุการไดเรียนเชิญทานอธิการบดีเขา 

รับฟงในการประชุมครั้งตอไปดวย  

  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                      5.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร 

       คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเพ่ิมรายวิชา 324-354 เคมีสิ่งแวดลอม 2((2)-0-4) ไวใน 

กลุมวิชาบังคับ  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  
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                      5.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร 

       คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ 

การประชุม    

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป        พรอมท้ังมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไปวาควรสํารวจขอมูลของ 

อุตสาหกรรมท่ีจะพัฒนาสูภาคใตวาเก่ียวของกับวัสดุใดบาง    เพ่ือจะไดเปดสอนในสาขาวิชาวัสดุไดตรงตาม 

ความตองการ และขอใหหลักสูตรวางแผนในกรณีท่ีนักศึกษามีจํานวนลดลงดวย    
 

                      5.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะศิลปศาสตร 

       คณะศิลปศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ 

วาระการประชุม    

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา ในรายวิชา 894-388  ภาษาจีน 

เพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 1   และรายวิชา 894-389 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 2 ในกลุมวิชาเลือกใหชัดเจนวา  

เปนภาษาจีนเพ่ือการจัดทําสื่อและการสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  
 

                      5.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม  หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี 

         วิทยาเขตปตตานีเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   คณะวิทยาการอิสลาม   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และเห็นวาวิชาเก่ียวกับนวัตกรรมในหลักสูตรยังมีนอย จึงให 

เพ่ิมรายวิชานวัตกรรมอาหารฮาลาลระดับชุมชน  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  
 

   จุฑามาส ศตสุข       นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

(รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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