
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 26(7/2564) 

วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ 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.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

    รองศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ 

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

6.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู (ดานวิชาการ)  

    รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

7.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจงหลักสูตร   (รายชื่อแนบทายรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    -ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 25(6/2564) 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง  เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง      

   3.1  การกําหนดนโยบายการเปด ปด ปรับปรุง หลักสูตร 

          ถอนวาระ เนื่องจาก ไดพิจารณาแลวในคราวประชุมครั้งท่ี 25(6/2564)  เม่ือวันท่ี 11 

มิถุนายน 2564   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  นโยบายทางวิชาการ      

   4.1  Graduate Study Scholar ความลุมลึกทางวิชาการบัณฑิตศึกษา  

          เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

    5.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  
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          วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหหลักสูตรดําเนินการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป ดังนี้  

           1.  วิเคราะหเพ่ือกําหนดจุดเนนของหลักสูตรใหชัดเจน 

         2.  เปดรับนักศึกษาตามหลักสูตรเฉพาะแผนการศึกษา แบบ ก1  เพ่ือการทําวิจัยเชิงลึก  

         3.  ปรับปรุงชุดวิชาใหนาสนใจ โดยกําหนดผลลัพธการเรียนรูใหชัดเจน   และเปดรับผูเรียน 

จากภายนอกเขาศึกษาทันที โดยประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย     คือ   นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ครู  หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  และผูประกอบการในภาคอุตสาห 

กรรม เปนตน  

         4.  เพ่ิมจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 

หลักสูตรใหมากข้ึน เพ่ือใหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน  

           5.  จัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดความคุมทุน  ตอบโจทยผูเรียนยุคใหม  

แผนระยะสั้น 4 ป  โดยสงแผนการดําเนินการดังกลาวไปยังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ภายในวันท่ี 

10 สิงหาคม 2564 เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป   

  

    5.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ  

          คณะวิทยาการจัดการ  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป   

  

    5.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเปนผูประกอบการ

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

         คณะวิทยาการจัดการ  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและความ 

เปนผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะสําหรับชุดวิชาวาควรกําหนดผลลัพธการเรียนรูใหชัดเจน และชุดวิชาควรมีเนื้อหาในเรื่องท่ี

เก่ียวของ ดังนี้  

1.  472-217 ชุดวิชาเครื่องมือสําหรับผูประกอบการ    ควรมีเนื้อหาใหผูประกอบการ 

เขาใจเรื่องปญหาอุปสรรคในการแขงขันทางธุรกิจในบริบทโลก ท่ีใชมาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษีในดานตาง ๆ  ดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม   และสิ่งแวดลอม (CSR: Corporate Social Responsibility)  และเรื่องลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด (Zero Emission) ซ่ึงตองมีความเขาใจเรื่อง BCG Economy หรือ Circular Economy 

2.  472-438 ชุดวิชาการประกอบกิจการอาหาร ควรมีเนื้อหาท่ีทําใหผูประกอบการเขาใจ 

ในเรื่อง Food Safety  Food Waste  และความหลากหลายทางอาหาร ซ่ึงตองมีความเขาใจเรื่อง BCG Economy 

หรือ Circular Economy 

 

    5.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  และ 

    5.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  

        วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ 

โภชนาการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและการ

กําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เพ่ือความรอบคอบ  และความชัดเจนในรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตร

จึงใหท้ังสองหลักสูตรหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ   และผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรู ในรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง และเม่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว ให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

    5.6  การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ  

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม  

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป   
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

    6.1  ความคืบหนาการดําเนินการตามแผนดานการวิจัยท่ีผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

           รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนดานการวิจัยท่ีผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 

Flagship สําคัญคือ Halal SEA Tourism และ Rubber และมีเปาหมายเชิงกลยุทธ  6 ขอ คือ 1) Increase 

technology-transfer ability at the International level  2) Increase impact outcomes  3) Increase 

outcomes  4) Increase research grants  5) Strengthen strategic partners network  6) Increase 

utilization  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มตท่ีิประชุม  รับทราบ และมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

         1.  มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรการวิจัยท่ีมุงเนนในหลายดาน ดังนั้น จึงควรวิเคราะหเชิงลึก

เพ่ือกําหนดจุดเนนท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหชัดเจน ซ่ึงตองเปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ และโดดเดน 

สามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน เปนท่ียอมรับ และเพ่ิมมูลคาใหสูงข้ึนได เชน เกษตร อาหาร แพทยและสุขภาพ 

เปนตนพรอมท้ังควรกําหนดหนวยงานท่ีดําเนินการดวย   

         2.  คาใชจายคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีได เชน จํานวนการจดสิทธิบัตร จํานวน

การนําผลงานไปใชประโยชน จึงควรวิเคราะหประสิทธิภาพของการดําเนินการดวย 

       3.  เนื่องจากการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีเปนคูภาคี   ยังมีขอเสียเปรียบ 

เม่ือเทียบกับมูลคาท่ีคูภาคีภาคเอกชนสามารถนําไปใชประโยชน จึงควรมีการทําวิจัยในประเด็นท่ีมหาวิทยาลัย

เสียเปรียบ โดยใหสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการเปนผูดําเนินการ  

 
 
       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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยาประยุกต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วิทยาเขตปตตานี  

 

ระบบ Zoom 

ดร.สมรักษ พันธุผล  

 

        5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี 

        5.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเปน

ผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. อาจารยกาญจนาถ จงภักดี 

2. อาจารยสุพิชชา เอกอุรุ 

3. อาจารยทิติพร ณ นคร   

        5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

อาจารยเนตรนภิส อองสุวรรณ 

 

        5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและการ

กําหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  

หองประชุมวิทยาเขต 

ดร.ปยะวรรณ บุญญานุพงศ 

 

        การขอปดหลักสูตร 

        5.6 การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ อูไพจิตร  

 

วาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

        6.1 ความคืบหนาการดําเนินการตามแผนดานการวิจัยท่ีผานการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  

หองประชุม 210  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม    

(รองศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ) 

 

 

 

 

 


