
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 25(6/2564) 

วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

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

 

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 
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     รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

8.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 
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     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 
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ผูเขารวมประชุม 
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    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ 

6.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู (ดานวิชาการ)  

    รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

7.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจงหลักสูตร   (รายชื่อแนบทายรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

    เนื่องจาก ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย ประธานกรรมการ ลาประชุม และมอบหมาย 

ให ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานแทน เม่ือครบองคประชุมแลว   

ศาสตราจารย ดร.ปราณีฯ ไดดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    -ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 24(5/2564) 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง  เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยพิจารณาปรับแกและเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้  

        1)  ปรับขอความในหนา 4 ขอ 7 จุดออนของงานวิจัย คือ โจทยวิจัยไดมาจากการคิดเองของ 

นักวิจัย ท้ังท่ีงานวิจัยตองตอบโจทยผูประกอบการ/บริษัทเอกชน... ปรับเปน ขอ 7 จุดออนของงานวิจัย โจทยวิจัยยัง

ไมตอบสนองและแกปญหาใหกับผูประกอบการ/บริษัทเอกชน  

          2)  เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในรายงานการประชุมตามวาระท่ี 3.2 กลยุทธการขับเคลื่อน 

นโยบายดานการวิจัยผานเครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง (Research Roadmap and Networks in PSU) จึงเสนอ

พิจารณาเพ่ิมเติมเปนเรื่องสืบเนื่อง โดยมีรายละเอียดการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี 6.1 

เรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 24(5/2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2564 เก่ียวกับผูรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการตามกลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัยผานเครือขายวิจัยและแผน

ท่ีนําทาง  (Research Roadmap and Networks in PSU) 
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ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

   -ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

    หลักสูตรใหม 

    4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2565 คณะการแพทยแผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ 

           คณะการแพทยแผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป และมีขอเสนอแนะวา ควรเขียนคําอธิบายรายวิชา 191-601 การสื่อสารและบุคลิกภาพสําหรับแพทยแผนไทย 

ใหสอดคลองกับการเรียงลําดับคําของชื่อเรื่อง 

 

    หลักสูตรปรับปรุง 

    4.2  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

           คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยเสนอแนะวาควรมีการสอดแทรกหรือเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเภสัชสังคมและการบริหารในชนบทใน

รายวิชาท่ีเปดสอนดวย     

 

    4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

           วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเปลี่ยน ดร.ศุภรดา สุรนธนากร จากอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เปนอาจารยประจําหลักสูตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  
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    4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

           วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  

 

    การขอปดหลักสูตร 

    4.5  การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

          คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  

     
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

    5.1   ความคืบหนาการดํา เนินการตามแผนดานการวิจัย ท่ีผ านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  

           ขอเลื่อนวาระ ไปเปนการประชุมครั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องสืบเนื่อง 

    6.1  เรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 24(5/2564) 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564   เกี่ยวกับผูรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการตามมติ กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดาน

การวิจัยผานเครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง  (Research Roadmap and Networks in PSU)       

                  สืบเนื่องจาก การพิจารณาวาระท่ี 3.2 กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัยผาน

เครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง (Research Roadmap and Networks in PSU) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 24(5/2564) เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ยังขาดรายละเอียดและความชัดเจนเก่ียวกับการ

กําหนดผูรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการตามมติของท่ีประชุมในวาระ 3.2 คราวประชุมครั้งท่ี 24(5/2564) เม่ือวันท่ี 14 

พฤษภาคม  2564  จึ ง เสนอใหฝาย เลขานุการ ท่ีประชุมไปหารือและกําหนดผู รับผิดชอบ  แลว เสนอ

คณะกรรมการนโยบายวชิาการรับรอง กอนแจงผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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มติขอ 2 การประเมินปญหา อุปสรรคของการมี สถาบันวิจัย  ศูนยวิจัย  และศูนยวิจัยความเปนเลิศ 

จํานวนมากและหลายระดับ การบูรณาการสถาบันวิจัย/ศูนยวิจัยใหเห็นเปนภาพใหญ งานวิจัยท่ีตองการเนน และผล

ท่ีจะเกิดในเชิงของการใชประโยชน  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม / ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา) 

มติขอ 3 การประเมินคุณคางานวิจัยท่ีทําสําเร็จหรือขยายไปสูเชิงพาณิชย  เพ่ือแสดงใหเห็นถึง 

ความคุมคาของงานวิจัยท่ีใหความชวยเหลือดานสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร/

ประสบการณดานวิจัย  (ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา/รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม) 

มติขอ 4 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัย/ศูนยวิจัยตาง ๆ เพ่ือนําสูการใชประโยชนใน

การพัฒนาสังคม/มหาวิทยาลัย อยางจริงจัง เพ่ิมเติมจากการมุงเนนเฉพาะผลงานตีพิมพ รวมถึงกลไกการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับภาคสวนอ่ืนเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

นวัตกรรม/ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา)  

มติขอ 5  roadmap  เรื่องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหสอดคลองกับการวิจัย เชน  กฎระเบยีบท่ี 

เก่ียวของกับ patent ซ่ึงเปนอุปสรรคในการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน เพ่ือปรับ mindset ของนักวิจัยท่ีเนน 

scholar/ผลงานตีพิมพ  ไปสูงานวิจัยดาน application มากข้ึน  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม/

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา) 

มติขอ 6  การวิเคราะหในเชิงลึกของการดําเนินการในลักษณะเครือขาย  เพ่ือใหเกิดเครือขาย 

ท่ีเปน PSU System  (อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ) 

  มติขอ 8  การบริหารจัดการเงินกองทุนวิจัยของ 5 วิทยาเขต ใหเปนการดําเนินการในภาพรวมโดย

มหาวิทยาลัยแทนการดําเนินการของวิทยาเขตนั้น ๆ เพ่ือการบริหารทรัพยากรรวมกัน ตามแนวทางของ PSU 

System (ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ รับท่ีจะนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยตอไป)    

 

ประเด็นเพ่ิมเติมจากขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

1.  ประเด็นปญหาตางๆ เชนความลาชาและชะงักงันในการสื่อสารดานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ 

ขับเคลื่อนท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ปญหาดานการบริหารจัดการบุคลากร ซ่ึงตองการตัวชวยสําคัญ เชน 

การมีนโยบาย/ออกกฎเกณฑท่ีเด็ดขาด  (ทีมบริหาร) 

2.  ประเด็นของการทําหนาท่ีสอนเพียงอยางเดียวของอาจารย การขาดการรับรูหรือการไมรวมงาน 

วิจัย อาจตองทําการวิจัยสถาบันและหาแนวทางดําเนินการปรับปรุง แกไข ใหเกิดการรับรู รับฟง และเขาใจ เพ่ือให

เกิดการทําวิจัยมากข้ึน โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหเปนกลไกผลักดันและขับเคลื่อน  (ทีมบริหาร) 

3.  ประเด็นท่ีเปนจุดออนของงานวิจัย คือ การท่ีงานวิจัยไมตอบโจทยผูประกอบการ/บริษัทเอกชน 

การไมทําวิจัยรวมกับเอกชน เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนไดจริง ระบบเชื่อมโยงท่ีดีระหวาง R&D กับ innovation  

ตลอดจนสงเสริมภาคการผลิต/ภาคธุรกิจ เชน การเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการรายยอย SME กับบริษัทท่ีจะ 

นําไปสู Smart Startup/SME  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม/ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา) 
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4.  การเสนอโครงการวิจัยนํารองชุดมุงเปา  ใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

อีกครั้ง ภายใน 2-3 เดือน เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนตอไป  (รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม/ผูอํานวยการ 

สํานักวิจัยและพัฒนา) 

 

    6.2  เรื่องสืบเนื่องจากการกําหนดนโยบายการเปด ปด ปรับปรุง หลักสูตร 

        เนื่องจาก ท่ีประชุมยกประเด็นวาควรกําหนดนโยบายในการเปด ปด ปรับปรุงหลักสูตร ให

ชัดเจน  รองอธิการบดีฝายวิชาการจึงแจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบวา ฝายวิชาการไดนําเสนอขอมูลแผนการรับ

นักศึกษาและจํานวนเขาศึกษาจริง ตอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แลว แตยังไมมีขอสรุป นอกจากนี้ 

ยังนําขอมูลแจงไปยังทุกวิทยาเขตเพ่ือใหวิทยาเขตหารือเชิงนโยบาย และนําเสนอในทีมบริหาร ดวยแลว แตยังไมมี

ขอสรุปสําหรับการดําเนินการ 

       มติท่ีประชุม    มอบให รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดตามขอสรุปจากผูบริหารสูงสุด  

พรอมท้ังควรวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ  โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมิติตาง ๆ รวมวิเคราะห และ

จัดทําแผนการดําเนินการใหชัดเจนตอไป  

   

       เลิกประชุมเวลา  11.30 น.  

 

     จุฑามาส ศตสุข          ปราณี กุลละวณิชย 

 (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ                     รองประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ                                                      ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         หลักสูตรใหม 

         4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการ 

นวดไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 คณะการแพทยแผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 

ระบบ Zoom 

ดร.เสถียรพงษ ภูพา   

         หลักสูตรปรับปรุง 

         4.2  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและ  

การบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

ดร.พิมพวรา ตันเวชศิลป 

         4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

ดร.ธนากร จนัทสุบรรณ 

         4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ แซตั้ง 

         การขอปดหลักสูตร 

         4.5  การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวช

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

อาจารย นพ.วิศรุต ศรีสินธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


