
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 19(10/2563) 

วันจันทรท่ี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 17.00 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.   ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 

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.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

    รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

6.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมชี้แจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                       ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง  ดังนี้  

1.1 เรื่อง transformation คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  วารองอธิการบดีฝายวิชาการได 

นําหารือตอคณะทํางานคลังสมองยุทธศาสตรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think tank) แลว    

    1.2  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ online และแบบอ่ืน ๆ 

ในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระท่ี 3.1 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 18(9/2563) 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      3.1  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา    นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา   มหาวิทยาลัยพัฒนาแพลตฟอรมท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน รวม 5 ระบบ  ไดแก  

          1. ระบบ LMS2@PSU เปนระบบปดสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมถึง

ศิษยเกาในกรณีรายวิชาท่ีผูสอนอนุญาต ผูใชงานในระบบท้ังหมด 58,570 คน    (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) 

         2. ระบบ PSU MOOC เปนระบบท่ีสนบัสนุนใหกับบุคคลภายนอกดวย    มีผูเรียนท้ังหมด 

20,763 คน ผูไดรับใบ ประกาศนียบัตร 8,458 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2563) 

         3. ระบบ PSU e-Testing เปนระบบรองรับการสอบออนไลนไดพรอมกัน  ครั้งละ  1,600 

คน รายวิชาท่ีสอบผานระบบท้ังหมด 230 รายวิชา ผูสอบท้ังหมด 12,333 คน (ตั้งแต 1 เมษายน 2563 ถึงปจจุบัน) 
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         4. ระบบ PSU My School เปนระบบสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมปลาย  มีท้ังหมด 7 

รายวิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จํานวนผูใชงานใน

ระบบท้ังหมด 64,348 คน ผูไดรับใบประกาศนียบัตร 1,154 คน และมีแผนท่ีจะขยายตอในรายวิชาระดับปริญญา

ตรีชั้นปท่ี 1 

 5. โปรแกรมสําหรับการสอนสดออนไลน (Microsoft Teams, Google Meet)  ระบบนี้ 

ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิม เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดซ้ือไวอยูแลว 

          โดยระบบในขอ 1 และ 2 เปนระบบหลักท่ีมีอยูแลว และในชวงการระบาดของ COVID-19 

ไดเพ่ิมเติม 2 ระบบในขอ 3 และ 5  ในระยะท่ีผานมาไดมีการจัดเตรียมความพรอมในยุค  New Normal    ใหกับ

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในดานการเรียนการสอนออนไลน  คือ  1) การจัดเตรียมคูมือการเรียนการสอน  

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้ังรูปแบบปกติและออนไลน โดยอาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีการ

บันทึกเปนวิดิโอ ซ่ึงอาจารยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกคน     สามารถเขาดูและศึกษาเรียนรูไดทุกเวลาใน

ระบบ LMS@PSU  นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยไดเชิญนักศึกษามารวมกิจกรรม “การสํารวจสภาพปญหาการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนจากมุมมองของตัวแทนนักศึกษา”   เพ่ือสอบถามความพึงพอใจและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การสอนออนไลน     ผลการสัมมนา มีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจ เชน การเสนอใหอาจารยปรับ mindset วาการสอน

ออนไลนไมใชการ lecture online  ซ่ึงไดนํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา การจัดอบรมเตรียมความพรอมในการ

สอนออนไลนใน workshop series 2 ตอไป      นอกจากนี้  มีการนําคอรสเรียนออนไลนระดับโลกมาใหนักศึกษา

อาจารยและบุคลากรใชงานฟรี    ไดแก  โปรแกรม Canva เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีอยูในรูปแบบของเว็บไซตหรือ

แอพพลิเคชั่น       ท่ีจะชวยใหผูใชงานสามารถออกแบบและสรางสรรคงานดานกราฟกในลักษณะตาง ๆ      และ 

มหาวิทยาลัยรวมกับ Coursera เปดคอรสเรียนออนไลนจากมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวโลก ท้ังนี้ ไดประสานรวมมือกับ

แพลตฟอรม edX.org ใหสามารถเรียนออนไลนฟรีและไดรับประกาศนียบัตร จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  ซ่ึง

มหาวิทยาลัยอยูระหวางศึกษาสัญญาและจะมีการลงนามสัญญาตอไป   

 ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. เนื่องจากเนื้อหาของบางรายวิชาสอบออนไลนไมได   ควรตองมีการประชุมหารือกันวา 

วิชาใดสอบออนไลนไมได และจะทําอยางไร  หรือหากมีนักศึกษาจํานวนมาก สามารถสอนและจัดสอบออนไลนได

หรือไม      หากการสอนออนไลนทําใหคุณภาพลดลงกวาเดิม   จะมีวิธีจัดการอยางไร     และอนาคตในกรณีไมมี

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรจะใชวิธีดังกลาวหรือไม หากใชควรจะปรับการวัดผลและประเมินผล

เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนอยางไร ฝากใหคิดเรื่องเหลานี้ดวย 

          2. ควรประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลนวามีปญหาใดบาง นักศึกษาเขาใจ

หรือไม รวมถึงประเมินคุณภาพของเทคโนโลยี  

          3. ควรใชวิธีผสมผสานระหวางการเรียน  online  และ  onsite   ซ่ึงจาก feedback ของ

นักศึกษาบางสวน ยังพอใจกับการเรียนในชั้นเรียนมากกวา  การเรียนออนไลนอาจมีปญหาระบบการสื่อสารในชวง

ท่ีใชงานระบบพรอมกันจํานวนมาก และชวงสถานการณปกติท่ีไมมีการระบาดของ COVID-19 ไมควรเนนการเรียน

การสอนออนไลน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

         4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  และเนื่องจากมีจํานวนผูเรียนนอยในขณะท่ีรายวิชาในหมวดวิชาเลือกท่ีเปดสอนมีจํานวนมาก  จึงให

หลักสูตรจัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรเกิดความคุมทุน ในประเด็นรายวิชาเลือก มาตรการ

การเพ่ิมจํานวนผูเรียน       การหาแนวทางเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจและตอบโจทยของผูเรียนยุคใหม  และ

รายงานใหท่ีประชุมทราบ   พรอมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ือการเพ่ิมจํานวนผูเรียนวาควรจัดทําเปนชุดวิชา (module) 

ใหแกบุคคลภายนอกเขาศึกษา   โดยชุดวชิาตองมีเนื้อหาท่ีตอบโจทยของผูประกอบการ  และนํารายวิชาในหมวด

วิชาเลือกเขาไปสอดแทรก 

 

         4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป     และใหหลักสูตรจัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรเกิดความคุมทุน ในประเด็น

รายวิชาเลือก การหาแนวทางเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจและตอบโจทยของผูเรียนยุคใหม  และมาตรการการ

เพ่ิมจํานวนผูเรียน เชน  การใหบุคคลภายนอกเขาศึกษาเพ่ือทําวิจัยเก่ียวกับปญหาในอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานอยู 

ซ่ึงไมตองเรียน course work และการจัดทําเปนชุดวิชา (module) เพ่ือใหบุคคลภายนอกเขาศึกษา เปนตน และ

รายงานใหท่ีประชุมทราบ พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาควรใหผูเรียนเรียนในรายวิชาท่ีคลายคลึงกับของคณะแตเปด

สอนโดยคณะอ่ืนแทน  เพ่ือลดตนทุนคาใชจายของคณะเอง 

 

         4.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   
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     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     และใหหลักสูตรจัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรเกิดความคุมทุน ในประเด็น

รายวิชาเลือก การหาแนวทางเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจและตอบโจทยของผูเรียนยุคใหม  และมาตรการการ

เพ่ิมจํานวนผูเรียน   เชน  การเปดสอนนอกเวลาราชการ การเรียนแบบ online การจัดทําเปนชุดวิชา (module)  

เพ่ือใหบุคคลภายนอกเขาศึกษา      และการเปดสอนเพ่ือทําวิทยานิพนธอยางเดียวในระดับปริญญาเอก  เปนตน 

พรอมท้ังวิธีการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทดวย และรายงานใหท่ีประชุมทราบ    

 

         4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป    และใหหลักสูตรจัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรเกิดความคุมทุน ในประเด็น

รายวิชาเลือก   มาตรการการเพ่ิมจํานวนผูเรียน    การหาแนวทางเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจและตอบโจทย

ของผูเรียนยุคใหม  และรายงานใหท่ีประชุมทราบ    

 

         4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

  คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  ขอถอนวาระนี้  

 

         4.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป      พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาควรจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้น หรือชุดวิชา (module) สําหรับบุคคล 
ภายนอก หรือผูสนใจท่ัวไป ดวย      

  

         4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกตศึกษา  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 
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  คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษประยุกตศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป       
 
         4.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ 

  สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาความขัดแยงและสันติศึกษา   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     
   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป และมีขอสังเกตวา 2 ชุดวิขา (module)  คือ 950-501 ชุดวิชาทฤษฎีและแนวทางดานความขัดแยง

และสันติศึกษา       และ 950-502 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรในบริบทความขัดแยงและสันติศึกษา 

เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองเรียนอยูแลว อาจไมจําเปนตองจัดทําเปนชุดวิชา (module) ก็ได  

     
         4.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทองเท่ียว

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการบริการและการทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต 

  คณะการบริการและการทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     
   

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป 
 
         4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

   วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  คณะศึกษาศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชมุ     
 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 5 ปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรใหท่ีประชุม
พิจารณาดวย     พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรตองมีวิธีการกลั่นกรองอยางรัดกุมในการคัดเลือกผูเขาเรียน 
ดวย  
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         4.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา     ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป       

 

         4.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2564    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา    ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป และมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรควรจะกําหนดทิศทางและจุดเนนของหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ซ่ึงจะทําใหมีความแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืน       

 
         4.13 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ   

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป         

 
         4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป         

 



- 8 - 
 
         4.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

   วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป    และมีขอเสนอแนะวา สาขาวิชาดังกลาวมีการเปดสอนและรับนักศึกษาเขาเรียนเปนจํานวนมากใน

สถาบันราชภัฏตาง ๆ    แตจากความเห็นของผูใชบัณฑิตในสาขาดังกลาวเห็นวา  บัณฑิตยังมีขอจํากัดดานความรู 

ทําใหไมมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหดีหรือพัฒนางานได  ดังนั้น จึงเห็นวาหลักสูตรตองสรางสมรรถนะใหเกิด

แกผูเรียน เพ่ือเปนจุดเดนท่ีแตกตางจากสถาบันอ่ืน    

       

         4.16 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

   วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     

 

         4.17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

   วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     

 

         4.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

   วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม     

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     
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ระเบียบวาระท่ี 5    นโยบายทางวิชาการ 

                         5.1  นโยบายการเปดหลักสูตร 

   เนื่องจาก การประชุมมีเวลาจํากัด ท่ีประชุมจึงยังไมไดพิจารณาวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

      6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประจําป 2564  

   ฝายเลขานุการ เสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประจําป 2564 

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.  

 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

(รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี)     (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย)          

รักษาการแทนผูอํานวยการ                                                    ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู      

ผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

            หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

            4.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ          

 

  

1. รศ.ดร.จรงคพันธ  มุสิกะวงค 

  

            4.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ    

1. รศ.ดร.เจริญยุตร  เดชวายกุุล    

2. ดร.ปรมินทร  เณรานนท 

            4.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รศ.ดร.ปรเมศว  เหลือเทพ 

2. รศ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรร 

            4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ  

1. ผศ.ดร.วชัรวลี ตั้งคุปตานนท  

2. ผศ.ดร.สูรีนา  มะตาหยง  

3. ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน  

            4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชวิทยา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ขอถอนวาระนี้ 

            4.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา  

2. รศ.ดร.กาญจนสุนภัส บาลทิพย     

3. ผศ.ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร  

            4.7  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต 

ศึกษา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศสุวัฒน 

2. ผศ.ดร.ไซนี  แวมูซอ 

3. ดร.อุษา  อินทรักษา 

            4.8  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติ 

ศึกษา หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ 2564  สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  

2. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศร ี

3. อ.ธรรมศาสตร โสตถิพันธุ 

4. น.ส.เกศฤดี บุญรัตน  

            4.9  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ 

บริการและการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะการบริการและการทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต 

1. ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะ- 

                       พัลลภ   

2. ผศ.ดร.ชยานนท  ภูเจริญ 

3. ผศ.ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน  
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

           หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

           4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี               

1. รศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง 

2. รศ.พวงสรอย วรกุล  

3. ผศ.วัฒนะ พรหมเพชร  

4. ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล  

5. อ.ติณพันธ ยอดแกว  

           4.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม   

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 

1. อ.อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย 

 

           4.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร   

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 

1. ผศ.ดร.ภมรี สุรเกียรต ิ

2. ผศ.วีระพงศ ยศบุญเรือง  

           4.13 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

 

1. อ.สุวรา แกวนุย  

2. อ.ฐาณิดาภัทฐ แสงทอง 

3. อ.วรัญญา เต็มรัตน  

4. อ.นัสรินทร แซสะ 

5. อ.วนภัทร แสงแกว  

           4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

1. ผศ.ดร.อภิรดี สรวิสูตร  

2. ดร.สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ 

           4.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง        

1. อ.บานเย็น แซหลี  

 

           4.16 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและ

การจัดการ วิทยาเขตตรัง 

1. อ.แสงนภา หิรัญมุทราภรณ     

    

           4.17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง  

1. อ.วิญู  วัฒนยนตกิจ 

     

           4.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

1. ดร อภิญญา มาโนชญภิญโญ  

 

 

 

 

 


