
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 18(9/2563) 

วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

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

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                   กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        กรรมการ 

6.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

8.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

9.  หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ       กรรมการ 

2.  ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

6.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

7.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมชี้แจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 

    1. คณะทํางานคลังสมองยุทธศาสตรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think tank) ในการ

ประชุมคราวท่ีผานมาไดรับทราบนโยบายและแผนการปรับเปลีย่นการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2562-2565 (PSU Education Transformation 2019-2022)   นําเสนอโดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ   ซ่ึงเคย

นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายวิชาการ     และประกาศใชแลว         โดยการจัดการเรยีนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีพยายามจัดแบบผสมผสานระหวางแบบ online  และ face to face  ซ่ึงเปนผลมา

จากการระบาดของ COVID-19 เปนเรื่องท่ีทาทายพอสมควร ถือวาทําไดคอนขางดีเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

    2. การนําเรื่องเขาพิจารณาหารือในคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ท่ีผานมามีวาระหลักสูตรท่ี

นําเสนอเพ่ือพิจารณาจํานวนมาก     คณะกรรมการชุดนี้ควรจะมีการพิจารณางานวิชาการอ่ืนของมหาวิทยาลัยให 

มีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพมากข้ึน     จึงขอใหคณะกรรมการชวยกันคิดและนําเสนอวาระการประชุมดวย 

ท้ังนี้ ท่ีผานมามีการพิจารณาเรื่องแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาจริง ปการศึกษา 2558-2562 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   เพ่ือประกอบการหาแนวทางการปรับปรุงแกไขกรณีจํานวน

นักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายและตํ่ากวาแผน โดยไดสงขอมูลใหทุกวิทยาเขตแลว แตยังไมมีคําตอบ  ควรมีการ

ติดตามเรื่องนี้ และทําใหเกิดเปนรูปธรรม   

    อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับเอกสารรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ ซ่ึงไดครอบคลุมบทบาทหนาท่ีและสอดคลองกับวัตถุประสงคทุกดานแลว   แตจะมีบางสวนท่ีเปนนโยบาย 

เชน  ขอ 4.5  “รับฟงขอมูลและใหขอเสนอแนะแผนการรับนักศึกษาและจํานวนเขาศึกษาจริง  ปการศึกษา 2558-

2562  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   เพ่ือประกอบการหาแนวทางการปรับปรุงแกไขกรณี

จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายและต่ํากวาแผน     โดยสงขอมูลใหวิทยาเขตเพ่ือหารือในเชิงนโยบายในท่ี

ประชุมสภาวิทยาเขตตอไป”    ซ่ึงควรจะมี action จากสภามหาวิทยาลัย  หรือบางสวนท่ีเปนขอความเชิงปรารภ  
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เชน     ขอ 5.2  “การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย  ท่ีผานมาปญหาหลักสูตรท่ีนําเสนอ

เขามาพิจารณามีจํานวนมาก        โดยข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรตั้งตนมาจากกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยและกรรมการวิชาการของแตละวิทยาเขต ซ่ึงจะเขาใจบริบทของหลักสูตรท่ีควรเปดสอนของวิทยาเขต

เองเปนอยางดี คณะกรรมการนโยบายวิชาการจึงพิจารณาหลักสูตรในชวงทายของกระบวนการ   สวนใหญเปนการ

พิจารณาเปนรายหลักสูตรวาควรมีลักษณะอยางไรใหตอบโจทยของสังคมใหมากท่ีสุด      ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีกลั่น 

กรองหลักสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัย”          หรือสวนท่ีเปนเชิงคําถามวาควรทําอยางไรหรือไม  เชน  ขอ 6.1 

“คณะกรรมการนโยบายวิชาการควรทําหนาท่ีกําหนดเกณฑกลาง   ขอเสนอแนะหรือหลักการกวาง ๆ  ในการเปด

หลักสูตรดวยหรือไม เชน กําหนดจํานวนผูเรียนในหลักสูตรท่ีมีผูเรียนนอยวาตองมีก่ีคน จึงจะเปดสอนได เปนตน 

การยุบควบรวมหลักสูตรในกรณีท่ีมีความซํ้าซอน หรือการบริหารจัดการหลักสูตรรวมกันในลักษณะ cluster หรือ

ชวยมองภาพรวมเชิงบูรณาการหลักสูตร เพ่ือชวยใหแตละวิทยาเขตเชื่อมโยงกันไดมากข้ึน และอาจเปนการชวย

ขับเคลื่อนนโยบาย PSU System ดวย จึงเสนอวาควรกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดหรือไม”  

ดังนั้น จึงขอใหปรับการเสนอใหเปนการรายงานเพ่ือทราบพรอมผลลัพธ  ปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ท่ีเขียนเสนอใหชัดเจนวาควรทําอะไร โดยไมเปนขอคําถาม เพ่ือท่ีจะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาใหคําแนะนําดวย ซ่ึงประธานรับจะหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการในการปรับ

เอกสารนี้ และจะนําเสนอในการประชุม retreat สภามหาวิทยาลัยซ่ึงคาดวาจะเปนวันท่ี 15 มกราคม 2564   

  นอกจากนี้  กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดแจงขอมูลและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

2 ประเด็น  ไดแก   

            1) คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ไดประชุมเม่ือวันท่ี  9 

พฤศจิกายน  2563      โดยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางแผนยุทธศาสตรชาติ 10 ยุทธศาสตร    ใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงหรือความจําเปนของประเทศ      โดยจะดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติเพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจาก

สถานการณของ COVID-19         ซ่ึงสงผลกระทบกับการเรียนการสอนรวมถึงการวิจัย   จึงขอใหฝายวิชาการและ

ผูท่ีเก่ียวของไปพิจารณาศึกษาทําความเขาใจ เพ่ือใหการขอรับการจัดสรรงบประมาณตาง ๆ และการสนับสนุนการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยสอดรับและบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติตอไป   

  2) ขอใหพิจารณาเปาประสงคของโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย  ซ่ึงดําเนินการผาน

มหาวิทยาลัย ใหชัดเจน  โดยขอฝากใหทานอธิการบดีและฝายท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยไปพูดคุยหารือกัน อาน

โจทยและพิจารณาเปาหมายหลักอยางชัดเจน  อยากใหเลือกตําบลท่ีมีความแตกตางกัน  เชน ตําบลท่ีมีรายไดปาน

กลาง ตําบลท่ีมีความลําบาก ตําบลท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได  เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบ  และเห็นเปนทิศทาง

ขอเสนอแนะท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัย  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 17(8/2563) 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา 

                      3.1  เรื่องสืบเนื่อง     (ไมมี) 

                      3.2  เรื่องเสนอใหม  

         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

         3.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร 

       คณะวิทยาศาสตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยพีอลิเมอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้  

    1) การทําวิจัยในระดับปริญญาเอกควรเนนการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงของพลาสติก 

ชีวภาพและยางธรรมชาติ   

    2) เตรียมขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตอ   ลาออก   และสําเร็จการศึกษา    

ขอมูลการศึกษาความตองการบุคลากรของผูประกอบการในดานอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ และพลาสติกชีวภาพ   

ขอมูลจํานวนรอยละดานอาชีพของผูเขาศึกษาตอประเภทอาจารย ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจสวนตัว เพ่ือประกอบ 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป และเห็นวาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรควรพิจารณาจํานวนนักศึกษา

ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ดวย   

 

                            3.2.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร 

     คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้  

     1) ควรมีการวิเคราะหความตองการวิศวกรไฟฟาในอนาคต เพ่ือเปนขอมูลประกอบ 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป 

     2) การทําวิทยานิพนธควรมีโจทยหรือจุดเนนท่ีชัดเจน เชน หัวขอการบริหารจัดการ 

ไฟฟาระดับชุมชน  พลังงานทดแทน  เปนตน    

     3) การศึกษาในระดับปริญญาเอกควรเนนการวิจัยข้ันสูง    

     4) ควรหาวิธีการใหมีผูเรียนเพ่ิมข้ึน  โดยพิจารณารับนักศึกษาท่ีมีความสนใจทําวิจัย 

เฉพาะดานเขาศึกษา   
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         3.2.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร 

     คณะพยาบาลศาสตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้  

     1) ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรในภูมิภาคอาเซ่ียนใหนักศึกษาตางชาติทราบ   

     2) เตรียมขอมูลจํานวนนักศึกษา และสัญชาติท่ีเขาศึกษา เพ่ือประกอบการปรับปรุง 

หลักสูตรในครั้งตอไป  และเห็นวาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรควรพิจารณาจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษา 

ในหลักสูตรนั้น ๆ ดวย   

 

         3.2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 5 หลักสูตร แยกตามสาขาวิชา  

     คณะพยาบาลศาสตร เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 จํานวน 5 หลักสูตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ดังนี้  

     - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

     - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

     - สาขาวิชาการผดุงครรภ 

     - สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

     - สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)            

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้ 

     1) ควรมีการวิเคราะหความตองการพยาบาลในสาขาวิชาตาง ๆ สําหรับการปรับปรุง 

หลักสูตรในครั้งตอไป 

     2) ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาลในหลักสูตรท่ี 

เก่ียวของ  

     3) ควรเนนในหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปสามารถเขารับการ 

ฝกอบรม   

     4) ควรคํานึงถึงการจัดใหมี training of the trainer แกพยาบาลรุนนอง  
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         3.2.5  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร     

        คณะแพทยศาสตร  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีว-

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร 

ประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป   พรอมท้ังเห็นวาการเปดหลักสูตรยังไมมีความคุมทุน  จึงมีขอเสนอแนะวา ในการทําวิทยานิพนธควร

เลือกหัวขอท่ีสามารถทําใหเกิดนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชในเชิงอุตสาหกรรมได  และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 5 ป

แลว ตองรายงานใหท่ีประชุมทราบเพ่ือประเมินความคุมทุน   

   

         3.2.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะแพทยศาสตร   

        คณะแพทยศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีว-

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร 

ประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป   พรอมท้ังเห็นวาการเปดหลักสูตรยังไมมีความคุมทุน  จึงมีขอเสนอแนะวา ในการทําวิทยานิพนธควร

เลือกหัวขอท่ีสามารถทําใหเกิดนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชในเชิงอุตสาหกรรมได  และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 5 ป

แลว ตองรายงานใหท่ีประชุมทราบเพ่ือประเมินความคุมทุน   

 

                     3.2.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต 

                               วิทยาเขตภูเก็ต เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดลอม   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม     เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป  ดังนี้  

    1) ควรปรับเนื้อหาการสอนใหเฉพาะดานเพ่ือตอบโจทยของทองถ่ิน  โดยควรเนนใน 

เชิงทรัพยากร ลักษณะของพ้ืนท่ีชายฝง และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในภาคใต เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเชี่ยว 

ชาญในพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม    

       2) เม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 5 ปแลว ใหรายงานผลจากการปรับเนื้อหาการสอนท่ี

ตอบโจทยตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดวย  
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         หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

         3.2.8  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร 

     คณะแพทยศาสตร เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป   

 

         3.2.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร 

     คณะแพทยศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร 

ประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป   

 

         3.2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร 

ประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป   

 

                  3.2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

     วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษายุโรปเพ่ือการ 

สื่อสารสากล   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป ดังนี้  

    1) ควรจัดทําเปนชุดวิชา (module) รองรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจมา re-skill/ 

up-skill เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียน        
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    2) ควรวางแผนในอนาตคเก่ียวกับการบริหารจัดการของหลักสูตรหากมีผูเรียนเพ่ิมข้ึน         

    3) เม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 5 ปแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดวย  

 

                  3.2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

     วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป       วาควรจัดทําเปนชุดวิชา 

(module) รองรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจมา re-skill/up-skill เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียนในอนาคต 

 

         3.2.13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ 

      คณะวิทยาการจัดการ เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป   พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา  ควรจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรมใหแกทองถ่ิน  เพ่ือเปนการพัฒนาและให

ขอมูลท่ีถูกตองแกทองถ่ิน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมรายไดใหแกหลักสูตรดวย  

 

                  3.2.14 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการ

จัดการ วิทยาเขตตรัง 

     วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป   

 

                  3.2.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
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     วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดลอม 

เพ่ือความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้   

     1) เพ่ิมเนื้อหาในการสอนเก่ียวกับ UN Sustainable Development Goals 17 ขอ,   

การทํา Zero Waste  และ BCG (B: Bio Economy, C: Circular Economy, G: Green Economy)  และ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรเฉพาะท่ีเพ่ือตอบโจทยของทองถ่ิน   

     2) รายงานขอมูลการดําเนินการของหลักสูตร  ความสําเร็จของชุดวิชา (module)  

ท่ีเปดสอน และภาวะการไดงานทําของนักศึกษาในหลักสูตร ไปยังมหาวิทยาลัยทุกป  

     3) ตรวจสอบความครบถวนของหลักสูตร    โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชา 923-440:  

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม   

 

         3.2.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 

2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

                          วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร

ประมง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง  เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป   พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหปรับเนื้อหาการสอนใหเนนเก่ียวกับสัตวน้ําหรือพืชทะเลทางเศรษฐกิจของ

ทองถ่ินท่ีทองถ่ินอ่ืนยังไมมี   และการใชประโยชนจากสัตวน้ําหรือพืชทะเลในเชิงสุขภาพหรือความสวยงาม    เชน 

การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง สาหราย กุงมังกร เปนตน    

 

        3.2.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

                                    วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เพ่ือคณะ 

กรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

               1) ปรับการสอน โดยเนื้อหาการสอน รอยละ 80 ควรครอบคลุม เรื่อง เทคโนโลย ี

การเกษตร ท่ีสําคัญ  4 เรื่อง ดังนี้  
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          1.1) เทคโนโลยีการบํารุงพันธุ  เพ่ือใหมีผลผลิตสูง 

                       1.2) เทคโนโลยีการผลิต  เพ่ือหาวิธีการลดตนทุน 

                             1.3) เทคโนโลยีกระบวนการผลิต  เพ่ือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด 

    Zero Waste  

                             1.4) เทคโนโลยีการแปรรูป  เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต  

        และท่ีเหลือสอนเรื่อง ธุรกิจการเกษตร รอยละ 10  และ การบริหารจัดการ  

รอยละ 10 รวมท้ังควรสอนเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม  หรือโคกหนองนา model  เนื่องจากเปนเศรษฐกิจฐานราก 

(Local Economy)  ท่ีผูเรียนควรรู  

                         2) ควรมีศูนยบริการเทคโนโลยีการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการแกชุมชน   

 

                          3.2.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร       

    คณะวิทยาศาสตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป      พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา  ควรสอนโดยเนน เรื่อง Bio-Economy ท่ีไดจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

  

       3.2.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร 

    คณะวิทยาศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา  ควรสอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของประเทศ  
 

       3.2.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร         

                 คณะวิทยาศาสตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
   1) ควรเนนการจัดการฝกอบรมใหแกภาคธุรกิจ ภาคการเกษตรและสิ่งแวดลอมฯลฯ  

เนื่องจาก ในปจจุบันยังมีบุคลากรอีกจํานวนมากท่ียังไมเขาใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

   2) ควรปรับชื่อหลักสูตรใหทันสมัยข้ึน  จากเดิม  “เทคโนโลยีสารสนเทศ....”  เปน  

“เทคโนโลยีดิจิทัล...”  

   3) ควรพิจารณาหาผูเรียนท่ีมีความสามารถมาเรียน เพ่ือบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

จะไดมีคุณภาพ   

 

                3.2.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร  

   คณะวิทยาศาสตร เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา ควรพิจารณาหาผูเรียนท่ีมีความสามารถมาเรียนใหมากข้ึน  
 

               3.2.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตร 

  คณะวิทยาศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป 

 

              3.2.23 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตร          

 คณะวิทยาศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

        มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป 
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              3.2.24 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร          

           คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

        มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป 

 

            3.2.25 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร         

          คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป 

 

  3.2.26 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะวิศวกรรมศาสตร      

                   คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป    

   

           3.2.27 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

         คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรม 

เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป    
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          3.2.28 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส   

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564 คณะวิศวกรรมศาสตร 

                  คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เมคาทรอนิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป     

 

          3.2.29 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

                  คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

เหมืองแรและวัสดุ  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป     

 

          3.2.30 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

                             วิทยาลัยนานาชาติ เสนอหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ

จัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ยางพาราไทย-จีน  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ  

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาในการจัดการเรียนการสอนควรสอนใหผูเรียนมีความรูเชิงลึก     และให

หลักสูตรรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหท่ีประชุมทราบดวย    

 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจงเพ่ือทราบ     

                         4.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

   วิทยาเขตสุราษฎรธานี    เสนอรายงานสรุปผลความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ  เนื่องจากเวลาของการประชุมมีจํากัด ท่ีประชุมจึงรับทราบและ 

จะศึกษารายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมตอไป   

 

    4.2  รายงานการศึกษาขอมูลความตองการของผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรมยางและไม 

โดย หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขต 

สุราษฎรธาน ี

   วิทยาเขตสุราษฎรธานี    เสนอรายงานการศึกษาขอมูลความตองการของผูประกอบการ

ทางดานอุตสาหกรรมยางและไม โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโน 

โลยีอุตสาหกรรม เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  เนื่องจากเวลาของการประชุมมีจํากัด ท่ีประชุมจึงรับทราบและ 

จะศึกษารายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมตอไป   

 

                         4.3  รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวางเดือน มีนาคม 2562 

– ตุลาคม 2563 

                               ประธาน เสนอรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวางเดือน 

มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2563  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ     ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  

มติท่ีประชุม  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบในวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงให 

ท่ีประชุมทราบ แลว  

      

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

      5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประจําป 2564  

   ฝายเลขานุการ เสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ประจําป 2564 

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

มติท่ีประชุม  เนื่องจากเวลาของการประชุมมีจํากัด ท่ีประชุมจึงใหเลื่อนการพิจารณาเปน 

รอบถัดไป  

  

เลิกประชุมเวลา  13.00 น.  

 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 

          3.2 เรื่องเสนอใหม 

          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

          3.2.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีพอลเิมอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร            

 

 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี    

2. ผศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ  

3. รศ.ดร.วัชนิดา ชินผา  

          3.2.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.รักกฤตว ดวงรอยทอง  

2. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท 

          3.2.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะพยาบาลศาสตร 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต 

          3.2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 5 หลักสูตร   

                   - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

                   - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

                   - สาขาวิชาการผดุงครรภ 

                   - สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

                   - สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  

                     (หลักสูตรนานาชาติ) 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.จารวุรรณ กฤตยประชา 

2. รศ.ดร.วราภรณ คงสุวรรณ 

3. ผศ.ดร.จินตนา ดําเกลี้ยง 

4. ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ 

5. ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬหพานิช 

6. รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล  (ผาน Zoom) 

7. ดร.วีณา คันฉอง 

8. ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแกว  

9. ดร.เกณิกา จิรัชยาพร 

          3.2.5  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว 

การแพทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร 

หองประชุม 210 

1. รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย  

   ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.สุรพงษ  ชาติพันธุ   

   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

          3.2.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว 

การแพทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร 

หองประชุม 210 

1. รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย  

   ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.สุรพงษ  ชาติพันธุ   

   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

          3.2.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

และการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 คณะเทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.วิลาสินี ศรีพรหม    

2. ดร.วิภาวี ดํามี     

3. รศ.ดร.ศักยชิน บุญถวิล 

           หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

           3.2.8  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 คณะแพทยศาสตร               

หองประชุม 210  

1. ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน 

           3.2.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร 

หองประชุม 210  

1. ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน 

           3.2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร 

หองประชุม 210  

1. ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน 

           3.2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพ่ือ

การสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.ศิริมา  ปุรินทราภิบาล 

2. ผศ.สุภาภรณ  สวุรรณโอภาส 

           3.2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ี

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.ษมาวดี  ก้ังแฮ 

2. ผศ.กาญจนา สหะวิระยะ 

           3.2.13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

       

หองประชุม 210 

1. ดร.ฆายนีย ช. บุญพันธ 

2. น.ส.อาจาร ี จิตนรุาช 

           3.2.14 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ระบบ Zoom 

1. อ.ก่ิงกนก รัตนมณี    

           3.2.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและทคโน 

โลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.สายสุนีย  จํารัส                   

2. อ.โปรดปราน คําออน 

           3.2.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร

และประมง  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.พงศศักดิ์ เหลาดี      

2. ดร.สุวัฒน จุฑาพฤทธิ์   

           3.2.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการจัดตั้งคณะ

นวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.บดี คําสีเขียว      

2. ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสด์ิ         

3. ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา  
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           3.2.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

ประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.อดุลย เท่ียงจรรยา  

2. ดร.อภิชัย พลชัย  

           3.2.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร  

2. ผศ.ดร.มลวดี วงศลาภสวุรรณ 

3. ผศ.ดร.จุฑารัตน เอ้ียวกฤตยากร 

           3.2.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร          

หองประชุม 210 

1. ดร.คมวิทย สุรชาติ  

2. ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ 

3. ดร.จารุทรรศน แอนริทช  

   (ระบบ ZOOM) 

           3.2.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง  

           3.2.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร 

  

หองประชุม 210 

1. ผศ.เขมิกา อุระวงค   

2. ผศ.ดร.ใกลรุง สามารถ 

           3.2.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา  

           3.2.24 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ 

2. รศ.ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร 

3. ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม 

           3.2.25 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร         

หองประชุม 210 

1. ดร.วฤทธิ์   วิชกูล 

           3.2.26 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชยกิจ   

           3.2.27 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 

2. ดร.ฐานันดรศักดิ ์ เทพญา 
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           3.2.28 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เมคาทรอนิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 

2. ผศ.ดร.ภาสกร  เวสสะโกศล  

3. นางสาวชลิตา  หิรัญสุข 

           3.2.29 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เหมืองแรและวัสดุ  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

หองประชุม 210 

1. ดร.พงศพัฒน  สนทะมิโน 

           3.2.30 หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ

การจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

หองประชุม 210 

1. ดร.อับดุลฮากิม มะสะ 

2. ดร.ฤดี  จรัสโรจนกําจร 

 


