
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 22(3/2564) 

วันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ช้ัน 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 21(2/2564) 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 

                            ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ 

    3.1  นโยบายการเปด / ปด / ปรบัปรุง หลักสูตร 

          ประธานคณะกรรมการ เกริ่นนําเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการจัด

การศึกษา เชน การเปลี่ยนแปลงตามความตองการในศตวรรษท่ี 21  การเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีสถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะมีบทบาทในการพัฒนาความรู จัดการเรียนการสอน การ

วิจัยและการสรางนวัตกรรมแลว ยังตองมีบทบาทในภาพกวางดวย คือ ตองสรางความรวมมือกับภาคการผลิต 

ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนท่ีมีจํานวนลดลง และมีความตองการในการเรียนรูตางจาก

เดิมโดยมุงเนนการเรียนรูท่ีประกอบอาชีพได  จึงขอใหคณะกรรมการเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายการเปด/ปด/ปรับปรุง หลักสูตร ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณจริง โดยสรุป

ความเห็นไดดังนี้  

 1.  การเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เชน  

     - ความสอดคลองกับแนวทาง Education Transformation ของมหาวิทยาลัย  

     - แนวโนมความจําเปนของระดับ และสาขาวิชา เชน หลักสูตรท่ีคํานึงถึงปจจุบัน 

หลักสูตรท่ีจําเปนในอนาคต หรือหลักสูตรท่ีไมจําเปนตองเปดในระดับปริญญาตรี แตเปดเปนหลักสูตรวิชาชีพ  

     - การสรางอาชีพหลัก อาชีพรอง 

 - ความซํ้าซอนของหลักสูตร 
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         2.  การเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เชน  

 - สรางความเขมแข็งใหงานวิจัย สรางงานวิจัยและพัฒนาใหภาคอุตสาหกรรม  

 - การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 - เปนสหวิทยาการ หรือบูรณาการ  

  3.  การกําหนดหลักเกณฑ ตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เชน  

 - กําหนดเกณฑการปดหลักสูตร และวิเคราะหหลักสูตรท่ีควรปดตามเกณฑ  

 - กําหนดเกณฑการควบรวมหลักสูตร โดยกําหนดความเหมือนของหลักสูตรท่ีตองควบ

รวมใหชัดเจน   

 - กําหนดเกณฑการเปดหลักสูตรใหชัดเจน  

 - สรางความเขาใจหลักเกณฑใหแกผูเก่ียวของ และอาจจัดทําหลักเกณฑโดยกําหนด

เปนระยะ เชน ระยะสั้น ระยะยาว  

 นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยซ่ึง

ไดดําเนินการแลว ดังนี้  

 การจัดทําและพิจารณาหลักสูตร 

 1.  การจัดทําหลักสูตรใหม (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)  

 - มีการดําเนินการท้ังแบบ Top Down Policy  และแบบ Bottom Up  

 - สาขาวิชา หรือหลักสูตร ตองเสนอ Concept Paper ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

กอนจัดทําเลมหลักสูตร โดยตองใหขอมูลเก่ียวกับชื่อหลักสูตร จุดเดน เอกลักษณ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ/ยุทธศาสตรวิทยาเขต/ความตองการของตลาด รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

การบูรณาการการสอนกับศาสตรอ่ืน แผนการรับนักศึกษา วิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษา ตลอดหลักสูตรตอ

นักศึกษา 1 คน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร หนวยงานความรวมมือท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย  

                             2.  ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม) 

 - แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (เกณฑ AUN QA)  

          3.  ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม)  

 - เสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ พิจารณาตามลําดับ  

          ในการจัดทําหลักสูตรนอกจากกําหนดใหแตละหลักสูตรตองมีชุดวิชาท่ีสอดคลองกับ 

Knowledge Attitudes และ Skills  เพ่ือ reskill upskill หรือ newskill  แลว ก็ยังมีชุดวิชาท่ีอยูนอกหลักสูตร 

ซ่ึงเปดเปนหลักสูตร Non degree ใหแกบุคคลภายนอกท่ีสนใจได reskill upskill หรือ newskill ดวย  ดังนั้น ผูท่ี

เรียนจบจึงสามารถมีท้ังอาชีพหลักตามหลักสูตรและอาชีพรองตาม reskill upskill หรือ newskill ไดดวย รวมท้ัง 
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มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ/ชี้จุดเดนในเชิงพ้ืนท่ี

ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรท่ีอยูระหวางดําเนินการ คือ หลักสูตรการทองเท่ียว    

          ท่ีประชุมเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว ดังนี้  

                             1.  ขอมูลประกอบการขอเปดหลักสูตรใหม    ตองเปนขอมูลท่ีมีตัวเลขชัดเจน  เปนขอมูล 

จริง ขอมูลเชิงลึก 

          2.  มีขอมูลสถิติประกอบการพิจารณา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีเปดตามนโยบาย Top 

Down Policy รอยละของหลักสูตรท่ีเปดตามความตองการ Bottom Up รอยละของหลักสูตรแบบ Top Down 

Policy และ Bottom Up ท่ีประสบความสําเร็จ รวมท้ังขอมูลขององคประกอบ/เหตุผลท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

         3.  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ควรมีสวนรวมในการใหความเห็นตั้งแตข้ันตอนการ

เสนอ Concept Paper ของหลักสูตรใหม   

         จากการเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรุปวา จะพิจารณา

รวมกันอีกครั้ง ถึงแนวทางท่ีจะดําเนินการตอไป รวมถึงหารือในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สหกิจศึกษา 

Engagement การบูรณาการ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา การวิเคราะหจุดคุมทุน โดยจะ

พิจารณาเฉพาะการเปดหลักสูตรใหมกอน  

         อนึ่ง ในกรณีการพิจารณา Concept Paper ของหลักสูตรท่ีเสนอใหม สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู จะเสนอ Concept Paper ใหคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาโดยวาระเวียนคูขนาน

กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

             4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห 

ขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  

                 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี    เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ปแลว  ใหรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรใหคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดวย  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะดังนี้  

          1.  ควรประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังหนวยงานในภาครัฐ  เชน  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 

ดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน 

        2.  ควรเพ่ิมวิชาเลือกใหมากกวานี้  
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        3.  ควรกําหนดกลุมผูเรียนเปาหมายใหชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของหลักสูตร    

        4.  ควรจัดทําเปนชุดวชิา (module) แบบ non degree เพ่ือ reskill/upskill ใหแก 

ผูสนใจภายนอก  

        5.  ควรเพ่ิมจํานวนผูเรยีน  

 

             4.2  การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการแพทย วิทยาเขตหาดใหญ ตามขอเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย  

                         คณะเทคนิคการแพทย วิทยาเขตหาดใหญ เสนอการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   ตามขอเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย  เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

              5.1  หลักเกณฑการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธท่ีเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค 

เพ่ือใชขอสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 

1/2564    เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564   เห็นชอบ   “หลักเกณฑการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธท่ีเปนผลงาน

นวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค เ พ่ือใชขอสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”   ตามท่ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเสนอ   โดยใหสามารถใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจากวิทยานิพนธ 

ทดแทนผลงานการตีพิมพเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาได 1 ชิ้น จากประเภทผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค

เพียง 5 ประเภท ดังนี้  

         1.  ผลงานวิทยานิพนธเพ่ืออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

         2.  ผลงานวิทยานิพนธเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

         3.  ผลงานวิทยานิพนธท่ีรับใชสังคม 

         4.  ผลงานวิทยานิพนธท่ีเปนงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

         5.  ผลงานวิทยานิพนธท่ีเปนงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

ยกเวนผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบซอฟตแวร ซ่ึงตองไดรับการตีพิมพเผยแพรเทานั้น    ดังนั้น ในระดับปริญญา

โทจึงสามารถใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจากวิทยานิพนธ  จํานวน 1 ชิ้น  ทดแทนผลงานการตีพิมพ 
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เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาได สําหรับระดับปริญญาเอก สามารถใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจาก

วิทยานิพนธ จํานวน 1 ชิ้น ทดแทนผลงานการตีพิมพได 1 ผลงาน และตองมีผลงานการตีพิมพอีก 1 ผลงาน  จึง

จะขอสําเร็จการศึกษาได  

         นอกจากนี้ ไดเตรียมแผนดําเนินการเพ่ือประชาสัมพันธหลักเกณฑการประเมินคุณภาพ

วิทยานิพนธท่ีเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคดังกลาว ไว 2 วิธี ดังนี้  

       1.  ประชาสัมพันธการใหทุนสนับสนุนวิทยานิพนธท่ีเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงาน 

สรางสรรคจากวิทยานิพนธ หรือพัฒนาวิทยานิพนธใหเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค แกผูสนใจท่ี

ตองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยใหการสนับสนุนทุนเปนระยะเวลา 1 ป  

เนื่องจากไดรับการสนับสนุนทุนจาก สป.อว. จํานวน 50 ทุน เปนระยะเวลา 1 ป  

       2.  เสนอ สป.อว. เพ่ือจัดทําโครงการ 1 ตําบล 1 ปริญญาโท  โดยจะนําโครงการของ 

มหาวิทยาลัยท่ีใหการชวยเหลือตําบลมาดําเนินการ ซ่ึงจะรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีและสนใจศึกษาเพ่ือเปน

วิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ไดดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย   นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการ

สนับสนุนทุนในการทําวิทยานิพนธดังกลาว  

         ท่ีประชุมรับทราบ            

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

   6.1  ปรับแบบฟอรมสรุปขอมูลหลักสูตรเพ่ือการพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

         ฝายเลขานุการรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ไดดําเนินการปรับแบบฟอรมสรุปขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายวิชาการแลว   

        ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการ 

วิเคราะหขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี   

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.อภิรดี แซลิ่ม 

2. ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล  

         4.2  การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการแพทย ตามขอเสนอแนะของสภา

เทคนิคการแพทย    

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา  

    

 


