
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 21(2/2564) 

วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ช้ัน 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.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

5.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

6.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

7.   หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 

 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ       กรรมการ 

2.  ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                    กรรมการ 

3.  ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        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.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

6.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

7.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 

หมายเหตุ  ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน หมดวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น จึงพนจาก 

              กรรมการนโยบายวิชาการ เนื่องจาก กรรมการชุดนี้ แตงตั้งจากผูเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

         เนื่องจาก ประธานกรรมการมีภารกิจเรงดวน  จึงมอบหมายให ศาสตราจารย ดร.ปราณี   

กุลละวณิชย รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธาน   ตั้งแตระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 5.5 สําหรับ

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ถึงระเบียบวาระท่ี 5.8 ประธานกรรมการ ไดดําเนินการเปนประธานท่ีประชุม ตามระเบียบ  

วาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

                       ไมมี 
    
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 20(1/2564) 

เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 

                           ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

              3.1  ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 418(1/2564)  เม่ือวันท่ี  

16 มกราคม 2564 เก่ียวกับคุณภาพของหลักสูตร   

          สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 418(1/2564) เม่ือวันท่ี  

16 มกราคม 2564   ไดมีขอสังเกตเก่ียวกับประเด็นคุณภาพของหลักสูตร 2 ประเด็น ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยควรตระหนักและใหความสําคัญในคุณภาพของบัณฑิตในแตละหลักสูตร     

โดยควรจะกําหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต   

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรมีลักษณะ Engagement ท่ีชัดเจน  เพ่ือใหผูเรียน 

สามารถนําความรูไปใชงานไดจริง   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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         ท่ีประชุมรับทราบ  และจะนําขอเสนอแนะดังกลาวมาประกอบการพิจารณานโยบายเปด

ปดหลักสูตร ซ่ึงจะหารือกันในท่ีประชุมคราวหนา  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  นโยบายทางวิชาการ      (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

                      5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  
 
                      5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  พรอมท้ังมีขอใหหลักสูตรพิจารณาดําเนินการเปดชุดวิชา (module)  เพ่ือเปดเปนหลักสูตร non degree 

สําหรับผูเรียนภายนอก ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ดวย  
 
                      5.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

คณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรใหความสําคัญกับการสอนใน 

รายวิชาท่ีเก่ียวกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรดานสิ่งแวดลอม ดวย  
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                      5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

คณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะวา  หลักสูตรควรดําเนินการจัดทําแผนการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรลวงหนากอนการเปดสอน เพ่ือใหมีผูสนใจมาเรียน  
 
                      5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคํานวณ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคํานวณ  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  
 
                     5.6 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และมีขอเสนอแนะวา  หลักสูตรควรทําวิจัยเพ่ือประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตระหวางบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  (หลักสูตร 4 ป)  กับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 2 ป)  
 
                     5.7 แบบฟอรมสรุปขอมูลหลักสูตรเพ่ือการพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

       ฝายเลขานุการ นําเสนอแบบฟอรมสรุปขอมูลหลักสูตรเพ่ือการพิจารณาใน

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหปรับขอมูลในแบบฟอรมบางประเด็น ดังนี้  

1. จุดเดน / เอกลักษณของหลักสูตร 

ใหปรับเปน  เอกลักษณของหลักสูตร รวมถึงจุดเนน และแนวโนมของงานวิจัยในระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
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2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ / ยุทธศาสตรวิทยาเขต / ความตองการของตลาด / 

ความเปนไปไดของ input / ความพรอมของอาจารย  

   ใหปรับโดยแยกเปน 2 ขอ ดังนี้  

2.1  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ/หรือ ยุทธศาสตรวิทยาเขต โดยระบุ 

ใหเห็นวาสอดคลองในประเด็นใด อยางไร   

2.2  ความคุมคา / คุมทุนของหลักสูตร โดยแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับความ 

ตองการของตลาด / กลุมผูเรียนเปาหมาย     

3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตร และการบูรณาการการสอน 

กับศาสตรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

   ใหปรับขอความใหม 

4. ภาวะการไดงานทําของนักศึกษาในหลักสูตร หรือ สาขาวิชา ในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

(กรณีเปนหลักสูตรปรับปรุง)  

   ใหปรับเปน ดังนี้  

4.1 จํานวนบัณฑิตท่ีไดทํางานตรงกับเปาหมายของหลักสูตร ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  โดยใหระบุ  ลักษณะงานท่ีตรงกับเปาหมายของหลักสูตร 

4.2 ลักษณะงานท่ีคาดวาบัณฑิตจะไดทําเม่ือจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้  

(กรณีหลักสูตรใหม)  

5. ผลการดําเนินการ  (กรณีเปนหลักสูตรปรับปรุง) 

ใหปรับคําวาหมายเหตุในตารางแสดงผลการดําเนินการ เปน ระบุเหตุผล หรือจุดออน 

สําคัญท่ีทําใหนักศึกษาไมจบตามแผน    

6. จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีมีการตีพิมพหรือนําไปใชประโยชน รวมถึงการนําไปจด 

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ในรอบ 5 ปท่ีผานมา   

   ใหปรับโดยแยกเปนประเภท และระบุจํานวนผลงานตามประเภท ดังนี้  

   6.1 จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีมีการตีพิมพ   

                                    - proceedings    

                                    - ระดับชาติ   

                                    - ระดับนานาชาติ  

   6.2 จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีนําไปใชประโยชน   

                                    - เชิงพาณิชย   

                                    - เพ่ือสาธารณะประโยชน  

                                    - ฯลฯ  

   6.3 จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีนําไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร    คงเดิม  
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                     5.8 แนวทางการดําเนินการเพ่ือการพิจารณาหลักสูตร รวมถึงการจัดสงเอกสารใหกรรมการ 

       ฝายเลขานุการ เสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือพิจารณาหลักสูตร และการจัดสงเอกสาร 

ใหกรรมการ ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาในประเด็นการจัดสงเอกสาร  โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการจัดสง  3 วิธี   

คือ สงแฟมประชุมพรอมเลมหลักสูตรทุกเลม สงดวยไฟลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และสงในระบบ 

PSU e-meeting  

       ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ในเบื้องตนจะใชไฟลเลมหลักสูตรเพ่ือประกอบการประชุมท่ีสงให 

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แตหากกรรมการมีปญหาในการใชงานอาจจะพิจารณาใหจัดสงในรูปแบบ 

อ่ืน   ยกเวน ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย จะใหจัดสงเลมหลักสูตรเฉพาะสาขามนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตรในรูปแบบเอกสาร ท้ังนี้ กรรมการยังคงไดรับแฟมประชุมแตจะไมไดรับเลมเอกสารหลักสูตร  

 

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 ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

         5.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร. สมใจ จันทรอุดม 

2. ผศ.ดร. พงศพัฒน สนทะมิโน  

        5.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564    และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ   

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ    

2. รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย    

3. ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร   

        5.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.วรายุ  บุญปกครอง  

2. รศ.ดร.สุภาวดี  พฤกษาพิทักษ  

3. ดร.ภานุพงศ  วิจิตรคุณากร 

        5.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.บุญรอด  ยุทธานันท 

2. รศ.ดร.รณสรรพ  ชินรัมย  

3.  ผศ.ดร.มนทกานติ เพชรอภิรักษ                     

        5.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและ

วิทยาการคํานวณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน 

2. ผศ.ดร.จิราภรณ เมืองประทับ 

3. ดร.ณัฐพล บุญนํา 

        5.6  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.สุธิรา พลันสังเกต 

2. อ.สุขกมล สุขพิศิษฐ  
 

 

 

 

 

 

 


