
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 16(7/2563) 

วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

-------------------------------------------------------------------- 
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7.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 
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8.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

9.  หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 
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1.  รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.จมุพล ชื่นจิตตศิริ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

6.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 
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8.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมชี้แจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                       ประธานแจงท่ีประชุมวาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท่ัวโลกยังไมหยุดนิ่ง สถาบันการศึกษาในตางประเทศบางแหงก็สามารถเปดทําการสอนได บางแหงก็ยังไมสามารถ

เปดได ตองเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานสัญญาณ internet  ซ่ึงในประเทศไทยบางพ้ืนท่ีก็ 

ยังไมมีสัญญาณ  internet การเรียนการสอนยังไมมีคุณภาพเพราะบางแหงไมมีแมกระท่ังไฟฟา สถาบันการศึกษา

ในกรุงเทพฯ บางแหงซ้ือซิมการดแจกใหนักศึกษาไวเชื่อมตอสัญญาณ  internet  กับโทรศัพทมือถือเพ่ือการเรียน

การสอน สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทราบวาไดมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานการณ

ดังกลาวไวแลว    แตในสวนของหลักสูตรท่ีตองทําการทดลองในหองปฏิบัติการ หรือทําโครงงาน  มหาวิทยาลัยมี

กระบวนการอยางไร    ท่ีจะใหความม่ันใจแกผูปกครองและผูเรียนวาเม่ือเรียนแลวไดคุณภาพและไดความรูตามท่ี

คาดหวังไว และมหาวิทยาลัยไดปรับลดคาเลาเรียนใหแกนักศึกษาบางหรือไม ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

   1.  มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบผสมผสาน  ซ่ึงทุกวิทยาเขตไดรับทราบในหลักการดังกลาวแลว 

กลาวคือ ภาคทฤษฎ ีเรียนแบบออนไลนในลักษณะ active learning     ภาคปฏิบัติ เรียนในชัน้เรียน  เชน การ

ทดลองในหองปฏิบัติการ การทําโครงงานวิจัย  และการทําวิทยานิพนธ เปนตน   โดยสลบัการเรียนระหวางภาค 

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังกลาวไดตามความเหมาะสมของแตละวิทยาเขตและแตละคณะ     ท้ังนี้  เพ่ือใหจํานวน

นักศึกษาท่ีเขาเรียนในหองเรียนท่ีเปน onsite ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง    และอีกครึ่งหนึ่งเปนจํานวนนักศึกษาท่ี

เรียนแบบออนไลน       สําหรับจํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนคงเดิม  เพียงแต

บางสวนจะเรียนภาคทฤษฎีแบบออนไลนท่ีหอพัก   และอีกสวนท่ีพักอยูภายนอกมหาวิทยาลัยก็เรียนภาคทฤษฎี 
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ณ ท่ีตั้งนั้นๆ ตอเม่ือถึงเวลาท่ีตองเรียนภาคปฏิบัติก็เขามาเรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย    จากการสอบถาม  

อาจารยผูสอนทําใหทราบวามีจํานวนนักศึกษาเขาเรียนเต็มชั้นเรียนตามท่ีกําหนดไว    และนอกจากการจัดการ 

เรียนการสอนในลักษณะดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการพัฒนาอาจารยควบคูไปดวย เพ่ือใหอาจารย

สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ในลักษณะ active learning ได      นอกจากนี้ อาจารยผูสอนตอง 

ทําการบันทึกการสอนเปนวิดีโอการสอนและ upload ลงในระบบ LMS  (Learning Management System) 

ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนไมทันในชั้นเรียน หรือตองการทบทวนเพ่ิมเติม หรือไมไดเขาชั้นเรียน 

สามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา  

  2.  ทุกวิทยาเขตไดดําเนินการสํารวจความพรอมดานอุปกรณ และปญหาของนักศึกษาในการ 

เรียนการสอนแบบออนไลน ซ่ึงหลายวิทยาเขตไดดําเนินการจัดซ้ือซิมการดแจกใหแกนักศึกษา หรือวิทยาเขตท่ี 

นักศึกษามีความพรอมดานอุปกรณแลวก็จะชวยเหลือในสวนอ่ืนท่ีนักศึกษายังมีปญหา สวนระดับมหาวิทยาลัย 

ไดเชาซ้ือคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งและแจกจายไปยังคณะตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดยืมใช  นอกจากนี้ ทุกคณะ 

ไดจัดพ้ืนท่ีรอบ ๆ คณะเพ่ือใหนักศึกษาไดใชสัญญาณ wifi  ของมหาวิทยาลัย  

  3.  มหาวิทยาลัยสรางความเขาใจใหแกนักศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอนในชวง

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอธิบายใหนักศึกษาทราบตั้งแตการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  รวมท้ังการจัดทําคูมือการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร การใชงาน Microsoft Teams 

Application, Zoom Application และการเตรียมตัวของนักศึกษาไวอยางชัดเจนบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

เพ่ืออาจารยและนักศึกษาจะไดเขาใชงานได     พรอมท้ังทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในชวงสถานการณดังกลาวดวย  

  4.  มหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยไดมอบหมายใหบริษัท i-graduate สํารวจความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง 

เปนขอมูลการสํารวจกอนและหลังเกิดสถานการณ  รายละเอียดตามวาระแจงเพ่ือทราบ วาระท่ี 3.1 A Global 

Survey Student Barometer : เสียงสะทอนจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      

  5.  มหาวิทยาลัยไดปรับลดคาเลาเรียนในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแกนักศึกษา เปนจํานวนรอยละ 20   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 15(6/2563) 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      3.1  A Global Survey Student Barometer: เสียงสะทอนจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

         บัณฑิตวิทยาลัยไดมอบหมายใหบริษัท i-graduate สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีเปนคนไทยและคนตางชาติเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซ่ึงเปนการสํารวจขอมูลกอนและหลังเกิดสถานการณ      พรอมท้ังเปรียบเทียบขอมูลกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน

ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในตางประเทศ   โดยประธานขอใหท่ีประชุมรับทราบตามเอกสารประกอบ

วาระ 

         ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4  นโยบายทางวิชาการ 

                      4.1  แผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน  (transformation)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 

พันธกิจสังคม (ตอเนื่อง) 

                 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 15(6/2563)   เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2563    ท่ีประชุมได 

พิจารณาแผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน (transformation) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม และ 

เห็นวาชื่อสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม เปนชื่อท่ีกวางครอบคลุมภารกิจหลายหนวยงาน ทําให 

ไมสามารถเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนและอาจเกิดความซํ้าซอนได   และเพ่ือใหการจัดทํากรอบการดําเนินการ

ดานบริการวิชาการมีความชัดเจน จึงเสนอแนะใหกําหนดพันธกิจ เปาหมาย ทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย   ความเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน   รวมถึงวิธีการ

ขับเคลื่อนและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลใหชัดเจน   คํานึงถึงการบริการวิชาการแบบใหเปลา   การให

ความรู และการหารายได โดยยึดหลักการใหชุมชนและสังคมดีข้ึน รวมท้ังเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย  เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ี 16(7/2563)  วันท่ี 14 สิงหาคม 2563   โดยรองอธิการบดีฝาย

กฎหมายและบริการวิชาการ    ไดนําเสนอวิสัยทัศน  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตรดานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยตามแผนการปรับเปลี่ยน (transformation) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม ดังนี้   

      วิสัยทัศน :  เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหบริการวิชาการบนฐานงานนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

ทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิต  

        พันธกิจ :  ใหบริการวิชาการบนฐานงานนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

ลดความเหลื่อมล้ําในภาคใต 

        ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย  การขับเคลื่อนงานบริการ

วิชาการรับใชชุมชนและสังคม  และการสรางระบบบริการวิชาการท่ีทรงประสิทธิภาพ      

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 



- 5 - 
 
 

        ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือใหการจัดทําแผนชัดเจนและบรรลุวิสัยทัศนตามท่ีกําหนด 

จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

       1.  การกําหนดพันธกิจ  ควรนําขอบเขตภาระงานท่ีจะดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองและ 

นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนมาเปนพันธกิจ 

       2.  ประเด็นยุทธศาสตร ควรมีขอบขายหรือความหมายของแตละประเด็นเพ่ือเปนกรอบ 

ในการดําเนินการ 

       3.  การดําเนินการตามกลยุทธ  ควรมีความชัดเจนเพ่ือใหสามารถเห็นการบรรลุผลได  

โดยควรประกอบดวย  โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการ กรอบเวลาการดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลไก 

การประเมินและติดตาม ผลลัพธการดําเนินการ  และผลกระทบของการดําเนินการท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษ  

รวมถึงกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

        4.  กําหนดบทบาท และความรวมมือเพ่ือความเชื่อมโยงกับฝายวิชาการ และฝายวิจัยของ

มหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

        5.  ควรสรางกระบวนการดําเนินการเพ่ือใหการบริการวิชาการแกชุมชนเปนระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนและยั่งยืนในชุมชน 

        6.  ทบทวนรูปแบบการใหบริการวิชาการในปจจุบันวาเพียงพอตอความตองการของชุมชน

หรือไม อยางไร 

 

                     4.2  แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสูผลิตภาพกําลังคนดานการพัฒนาวิจัยระดับ 

แนวหนาของโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

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

พิจารณานโยบายทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และขอใหปรับเปลี่ยน

ชื่อเรื่องใหดึงดูดความสนใจ รวมถึงปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะตาง ๆ นั้น   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอ 

“แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสูผลิตภาพกําลังคนดานการพัฒนาวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”    ซ่ึงเปนแผนท่ีปรับปรุงชื่อใหม        ประกอบดวยแผนระยะสั้น 3 ปงบประมาณ 

(ตุลาคม 2563 –กันยายน 2566)  และแผนระยะยาว 7 ปงบประมาณ  (ตุลาคม 2563 –กันยายน 2570)  และได

ขยายยุทธศาสตรใหตอบเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ พ.ศ. 2563-2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม      โดยเพ่ิมเติมสาขาวิชาท่ีมีศักยภาพในการสรางความเปนเลิศในสาขาท่ีตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ  เชน   การทองเท่ียว   วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม พลังงาน 

สิ่งแวดลอม  New Normal Platform of Education    รวมถึงเพ่ิมเติมการมุงเนนไปท่ีกําลังคนสายสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร ในแผนงานพัฒนาระบบนิเวศบัณฑิตศึกษา   รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

       ท่ีประชุมพิจารณาแลว ใหความเห็นชอบ และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหปรับแกไขกอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
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       1.  ขอใหพิจารณาทบทวนกลุมเปาหมายท่ีจะรับมาศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเนนจางเรียนเพ่ือทํา

วิจัยวาอยูในกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม  เนื่องจากปจจุบันผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญไมได 

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนนักวิชาการ  แตตองการความรูท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ 

จึงอาจมีคนสนใจนอย 

      2.  กลยุทธสรางกําลังคนบัณฑิตศึกษาท่ีเปนเลิศ โดยทําใหบัณฑิตอยูในระดับแนวหนาของโลก 

ตองเนนจุดแข็งของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเดนและไดรับการยอมรับในระดับโลก   เชน    สาขายาง 

พารา ทรัพยากรทะเลและชายฝง เกษตร อาหาร การทองเท่ียว เปนตน  เพ่ือมากําหนดและวางเปาหมายใหชัดเจน 

โดยใหนักวิจัยท่ีมีความสามารถและความเชี่ยวชาญทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับนักศึกษา  ท้ังนี้  ตองมีความเชื่อมโยง

สอดรับของฝายวิจัยและบริการวิชาการซ่ึงรับชวงตอดวย   

      3.  ขอใหเนนแผนระยะสั้น (พ.ศ. 2564-2566) โดยขยายความและมีรายละเอียดของโครงการ

ใหเห็นชัดเจน   และควรระบุการผลิตบัณฑิตใหเห็นเปน timeline  ท่ีชัดเจนในแตละชวงเวลาวาจะเนนในสาขาใด 

มีการขยับใหมีความเติบโตอยางไร โดยจําแนกระดับปริญญาโท เนน research-skilled workforce  ซ่ึงเปนความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ   ท่ีใหการสนับสนุนคาใชจายและสงบุคลากรมาพัฒนาและเพ่ิมพูนคุณวุฒิ   สวนระดับ

ปริญญาเอก เนน scholar workforce โดยเปนระดับเชิงลึกท่ีเนนการตีพิมพผลงาน และการสรางนวัตกรรม  

     4.  ใหนิยามคําวา   research-skilled workforce   และ  scholar workforce  ใหชดัเจน 

พรอมท้ังเพ่ิมเติมรายละเอียดวาอยูใน sector ใด และมีอะไรเปนตัวชี้วัด  เชน  สิทธิบัตร  การถายทอดเทคโนโลยี 

การตีพิมพผลงานเปนอยางไรและประเมินอยางไร เปนตน 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

                      5.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

       คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ 

จัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตวามีการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร

เพียง 3 หนวยกิต  ซ่ึงนอยเกินไปสําหรับหลักสูตรนี้    และมีขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมกลุมวิชาบังคับเพ่ิมอีก 1 กลุม 

โดยนํากลุมวิชาเลือกในกลุมความรูดานผลิตภัณฑนวัตกรรมมาเปนกลุมวิชาบังคับ           เนื่องจากกลุมวิชาเลือก

โดยเฉพาะกลุมความรูดานผลิตภัณฑนวัตกรรมเปนกลุมวิชาท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ      และให

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  
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                      5.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปญญาประดิษฐ หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

       คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

ปญญาประดิษฐ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

                      5.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

                  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

                      5.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

                 คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

                      5.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะเทคนิคการแพทย 

       คณะเทคนิคการแพทยเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ 

วาระการประชุม    

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  
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                    5.6  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร 

                คณะศิลปศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ 

วาระการประชุม   

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และมีความเห็นวารายวิชา 896-423 การศึกษาปญหาภาษาไทย 

ในองคกร  มีเพียงการศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุปปญหา และนําเสนอปญหาภาษาไทยในองคกร  แตยังไมมี  

“การแกไขปญหาภาษาไทยในองคกร”   ควรเพ่ิมขอความดังกลาวไวในคําอธิบายรายวิชาดวย   อนึ่ง การจัดทํา 

ชุดวิชาท่ีหลักสูตรเปดสอน       เสนอแนะวาควรสอบถามหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของถึงความตองการพัฒนา

บุคลากรโดยการ re-skills/up-skills    เพ่ือจะไดทราบจํานวนผูเขาเรียนได     เม่ือดําเนินการแลวใหเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

                    5.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร 

     คณะศิลปศาสตรเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอใหหลักสูตรกําหนดเปาหมายเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน

ท่ียั่งยืนใหชัดเจน      และเสนอแนะใหศึกษาชุมชนเพ่ือสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยทําความเขาใจในเรื่องโครงสราง 

อาชีพ สุขภาพ การศึกษา การใชทรัพยากรรวมกัน ฯลฯ        ซ่ึงตองมีรายวิชาท่ีใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางแทจริง  

เม่ือดําเนินการแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

                   5.8  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

    วิทยาเขตปตตานีเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการ 

ประกอบการ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  
 

                  5.9  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะรัฐศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานีเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  

คณะรัฐศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  
 

                 5.10  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

    วิทยาเขตสุราษฎรธานีเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

                 5.11  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

    วิทยาเขตสุราษฎรธานีเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย 

วิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

                5.12  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

   วิทยาเขตสุราษฎรธานีเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และมีขอเสนอแนะวาควรมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ Biorefinary  

ใหผูเรียนไดศึกษาดวย  เม่ือดําเนินการแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

               5.13  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต 

  วิทยาเขตภูเก็ตเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและ 

การจัดการชายฝง  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    
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  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 

              5.14  การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตรเสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

    อนึ่ง เนื่องจากการประชมุคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในครั้งตอไป คือ วันท่ี 11 กันยายน 2563 

ตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย   ดังนั้น ประธานจึงเห็นควรใหงดการประชุมและกําหนด 

การประชุมในครั้งตอไป คือ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น.  

 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  
 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ช่ือผูช้ีแจง 

วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

           5.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ

การจัดการนวัตกรรม  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร   

 

 

1. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท  (คณบดี) 

2. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ 

3. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท 

4. รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 

           5.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

1. ดร.ธนาธิป ลิ่มนา 

2. ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร  

           5.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร   

1. ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ คงแกว 

2. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท 

           5.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร   

1. รศ.ดร.แสงสุรีย วสุพงศอัยยะ 

2. รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 

           5.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะเทคนิคการแพทย   

1. ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา  

2. ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล  

           5.6  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร  

  

1. ดร.สุรพงษ ยิ้มละมัย 

2. อ.วิฑูรย เมตตาจิตร 

3. อ.ณัชรดา สมสิทธิ์  

           5.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร   

1. ผศ.เอมอร เจียรมาศ  

2. ดร.ธิติพัทธ บุญปก 

           5.8  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการ

ประกอบการ  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี   

1. ดร.นายือมิง มาหามะ 

2. ดร.พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ 

3. อ.เจษฎา ไหลภาภรณ 

           5.9  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะรัฐศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

  

1. ดร.ยาสมิน ซัตตาร  

   (ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาหลักสูตร) 

2. นายซอลีฮีน เจะเลาะ 

           5.10  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

1. ดร.สิริภัทร โชติชวง   

 

           5.11  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

1. ผศ.ดร.ปทมา เสนทอง  

2. ผศ.ดร.นุจรีย แซจิว 
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หลักสูตร ช่ือผูช้ีแจง 

           5.12  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

  

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ   

2. ดร.อติพล พัฒิยะ 

3. ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย 

4. ดร. วชัรสุดา หวลกะสิน 

           5.13  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทาง 

ทะเลและการจัดการชายฝง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต  

  

1. ผศ.ดร.วชัรวดี ลิ่มสกุล 

   (รองคณบดีฝายวิชาการ) 

2. ดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ 

   (ผูจัดการหลักสูตร) 

3. อ.อุดมลักษณ คงสังข  

   (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

           หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

           5.14 การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

พฤกษศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร  

 

1. รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพิน 

 

 

 


