
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 28(9/2564) 

วันศุกรท่ี 10 กันยายน 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.  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.  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 27(8/2564) 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข            

 

ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

  3.1  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความ 

พรอมในการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ  

          เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

        4.1  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตตรัง  

           วิทยาเขตตรัง เสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

         1)  รายวิชาควรมีเนื้อหาใน 4 เรื่องนี้ดวย คือ  

                        1.1)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร ภูมิสังคม ภูมิสถาปตยกรรม  

                               ภูมิอากาศ และนิเวศวิทยา   

         1.2)  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน สภาวะโลกรอน  

         1.3)  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสรางอาคารในปจจุบัน 

         1.4)  การกําหนดวัสดุท่ีใชเพ่ือตอบโจทย BCG Model   

         2)  กรณีท่ีนักศึกษาไมประสงคจะศึกษาตอ    หรือไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตาม 

ระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปได  หากหลักสูตรประสงคจะจัดทําหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาดังกลาว โดยกําหนดไว

ในเลมเดียวกับหลักสูตรนี้  ขอใหหารือรวมกับผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  

 
                      4.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง   

          วิทยาเขตตรัง เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและ

นวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป และเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจ โดยไมตองใชเวลาเรียนเพ่ือปูพ้ืนฐานนานเกินไป จึงขอใหหลักสูตร

ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน  เปนการออกแบบและแนะนําผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุมเก่ียวกับรายวิชาท่ี

จะเรียนตามความสนใจของผูเรียน  ตั้งแตปท่ี 1  หรือปท่ี 2 ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีทักษะและสามารถสรางนวัตกรรมได  

นอกจากนี้ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1)  รายวิชาควรสะทอนใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต 

2)  การประชาสัมพันธหลักสูตร     ควรประชาสัมพันธในจุดเดนของหลักสูตรท่ีแตกตางจาก 

หลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ รวมท้ังควรใหความสําคัญในเนื้อหาท่ีเปนประเด็นปญหาของสังคม เชน ดานการจัดการ

เรียนการสอนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพ่ือดึงดูดใหมีผูเรียนมากข้ึน  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

    5 . 1  การ สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาดวย STUDENT 

BAROMETER ประจําปการศึกษา 2563 
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         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายงาน  เรื่อง   การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาดวย STUDENT BAROMETER ประจําปการศึกษา 2563 (ปท่ี 2)  โดยมีประเด็นท่ีสํารวจใน 4 บริบท 

ไดแก การดูแลเม่ือมาถึงมหาวิทยาลัย (Arrival)  การเรียน (Learning)  การใชชีวิต (Living) และ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (Support) เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการรับทราบและพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม นั้น  
 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

           1. เพ่ือใหเห็นขอมูลเชิงลึก  ควรออกแบบสอบถามโดยแยกตามสาขา วิทยาเขต  และ

เชื่อมโยงกับความตองการของนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ  เพ่ือจะไดขอมูลท่ีเปนประโยชน  และนําไป

พัฒนาในบริบทท่ีแตกตางกันของแตละสาขา วิทยาเขต ซ่ึงแตกตางจากภาพรวม  

           2. ควรสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในสาขาท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยของแตละวิทยา

เขต และขอเสนอแนะท่ีตองการใหพัฒนาหรือปรับปรุง  เพ่ือจะไดนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาหาแนวทางการ

เพ่ิมจํานวนนักศึกษาของแตละวิทยาเขต    

           3. มีขอสังเกตวา   ปญหาท่ีพบจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปท่ี 2) เปนปญหาเดิมท่ีเคยสะทอนแลวจากการสํารวจรอบกอนเม่ือป

การศึกษา 2562 (ปท่ี 1)  คือ 1) Campus Environment เชน เครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีตองปรับปรุง  ปายตาง ๆ ท่ี

ตองปรับปรุงใหเปนนานาชาติ 2)  Language Support การสนับสนุนทางภาษา ซ่ึงนักศึกษาตองใชในการเขียนและ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 3) Laboratory Facilities  ไมพรอมและ/หรือไมเพียงพอ จึงควรนําไปหารือในระดับ

มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย เพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นท่ียังไมมีการนําไปสูการปฏิบัติและแกปญหา พรอมท้ัง

กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการอยางชัดเจน 

 

     อนึ่ง  เ พ่ือเปนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินการตามมติ/ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ จึงใหฝายเลขานุการรวบรวมผลการดําเนินการ/เรื่องท่ีจะตองดําเนินการตอ แจงเปน

วาระเพ่ือทราบในการประชุมครั้งตอไป และประธานกรรมการฯ จะนําแจงพิจารณาในคณะทํางานคลังสมอง

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตอไป  
 
 
       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  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตตรัง 

 

 

ระบบ Zoom 

ผศ.ตรีชาติ เลาแกวหนู  

 

         4.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดง

และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 

 

ระบบ Zoom 

อ.ยศถกล โกศลเหมมณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


