
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 29(10/2564) 

วันศุกรท่ี 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 - 16.30 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.  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 

4.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 
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5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

6.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ฝายวิชาการ 

     รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

7.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจงหลักสูตร   (รายชื่อแนบทายรายงานการประชุม) 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา   การประชุมในวันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม

เล็กนอย และขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงใหท่ีประชุมทราบถึงสาเหตุดังกลาว  ดังนั้น รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ จึงแจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการในวันนี้ เปนการประชุมครั้งสุดทาย

ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการชุดนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 แจงวา ไดมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชุดใหม  แลว และให มีผลบัง คับใช ตั้ งแตวันท่ี  23 กันยายน 2564 ทําให

คณะกรรมการนโยบายชุดตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม ตองยุติการปฏิบัติหนาท่ี ดังนั้น มหาวิทยาลัย

จึงไดหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายชุดตาง ๆ  ท่ีไดประชุมไปแลวหลัง

วันท่ี 23 กันยายน 2564  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแจงวา ใหสามารถมีการประชุมครั้งสุดทายภายในเดือนตุลาคม 

2564   หรือภายในตนเดือนพฤศจิกายน 2564    และใหสรุปรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายฯ 

ตั้งแตเริ่มดําเนินการ จนถึงปจจุบัน พรอมกับงานท้ังหมดท่ีจะดําเนินการตอไป เพ่ือใหคณะกรรมการนโยบายฯ ชุด

ปจจุบันมอบใหกับคณะกรรมการนโยบายฯ ชุดใหมท่ีจะแตงตั้งตอไป ดังนั้น รองอธิการบดีฝายวิชาการจึงไดหารือกับ

ประธานเก่ียวกับการประชุมในวันนี้ วาควรจะพิจารณาเรื่องท่ียังคางอยู คือ เรื่องหลักสูตร และขอเสนอหลักการการ

จัดทําหลักสูตรใหม  และเรื่องรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวางเดือนมีนาคม 

2562 – ตุลาคม 2564 เพ่ือท่ีประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะในรายงานการดําเนินการฯ ดังกลาว กอนสงให

ประธานเพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตอไป 

     ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 28(9/2564)  

เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข            
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ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

      3.1  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความ 

พรอมในการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ  

           เลื่อนไปพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายวิชาการชุดใหม    

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

                      4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

อยางย่ังยืน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 คณะการจัดการส่ิงแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ 

           คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ   เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2565       เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยใหปรับชื่อหลักสูตรเปน “การจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพ่ือ
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน”  และพิจารณาวัตถุประสงคและเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตรดังกลาว ท้ังนี้ 
ขอใหหลักสูตรหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ       แลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
         1.  ควรมีเปาหมายของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีชัดเจนซ่ึงตองทําวิจัยเชิงลึก 
         2.  ควรหาแนวทางเพ่ือใหนักศึกษามีแผนในการทําวิจัย/วิทยานิพนธท่ีชัดเจน เพ่ือใหมี 

ผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายของการพัฒนาประเทศ/ทองถ่ิน ได  
         3.  นักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตรควรมีพ้ืนฐานความเขาใจเรื่อง ระบบนิเวศ ความหลาก 

หลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ วัฒนธรรม วิถีไทย และแหลงทองเท่ียว 

         4.  รายวิชาท่ีเปดสอนควรมีเนื้อหาเก่ียวกับสภาวะโลกรอน   นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบ 
นิเวศเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และเพ่ือความเขาใจในรายวิชาท่ีกลาวถึง
สิ่งแวดลอมข้ันสูงและนวัตกรรม    ควรเขียนใหชัดเจนถึงความหมายของสิ่งแวดลอมข้ันสูง    และนวัตกรรมท่ีตองมี

หลากหลาย  
         นอกจากนี้ มีขอสังเกตเก่ียวกับการรับนักศึกษาจากทุกสาขาเพ่ือเขาศึกษาวา ควรพิจารณา 

ใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเปดสอน        
 

     4.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

            คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป 
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      4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

            คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป พรอมท้ังขอใหหลักสูตรพิจารณาการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในปตอไปดวย  

 
     4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

            คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป   

            4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

            คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป         และขอใหปรับชื่อชุดวิชา 850-415 ชุดวิชาสองผลิตภัณฑผลไมและผักจากฟารมสูโตะอาหารคุณ   

เปน  850-415 ชุดวิชาสองผลิตภัณฑผลไมและผักจากฟารมสูโตะอาหาร  

 

     4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  และใหหลักสูตรจัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในปหนาโดยตองหาจุดเนนของหลักสูตร

ท่ีแปลกใหมกวาสถาบันอ่ืนเพ่ือใหเปนท่ีนิยมมากข้ึน พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวารายวิชาควรมีเนื้อหาของ BCG 

Economy ดวย  
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     4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี    เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  และใหหลักสูตรจัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในปหนา พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาควร

มีรายวิชา/เนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีใหม   โคกหนองนาโมเดล    การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรแปลงใหญ  และสัตว

สําคัญในภาคใต  

 

     4.8  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  คณะศิลปกรรม

ศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

            คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  และขอใหหลักสูตรดําเนินการเปดบางชุดวิชา (module) เพ่ือ re-skill, up-skill ใหแกผูเรียนภายนอก พรอม

ท้ังประเมินชุดวิชาท่ีมีผูใหความสนใจ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนชุดวิชาของหลักสูตรตอไป       นอกจากนี้ มี

ขอเสนอแนะวาควรมีหลักสูตรท่ีเปนการประยุกตวัสดุในทองถ่ินเพ่ือสรางอาชีพใหแกชุมชนดวย เชน หลักสูตร

เก่ียวกับการประยุกตศิลปสรางสรรคเพ่ือผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑชุมชน   

 

           4.9  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  และขอใหหลักสูตรระบุรายละเอียดเพ่ือแสดงใหเห็นแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ในหัวขอ

แผนพัฒนาปรับปรุง หนา 18 และ 19 ของเลมหลักสูตร ดวย  

   

             4.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจระหวางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
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           วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2565  เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป  โดยใหรายงานจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรใหท่ีประชุมทราบดวย พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาวิชา

แกนภาษาอังกฤษ ในกลุมวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ หนา 22 ของเลมหลักสูตรควรรวม 2 รายวิชา  คือ 936-319 

ภาษาอังกฤษในบริบทโลก จํานวน 3((3)-0-6) หนวยกิต     และ 936-326 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   จํานวน 

3((2)-2-5) หนวยกิต   ไวในรายวิชา 936-114 ภาษาศาสตรเบื้องตน  และเพ่ิมจํานวนหนวยกิตใหแกรายวิชา

ภาษาศาสตรเบื้องตน ซ่ึงจะไดประโยชนมากกวาการแยกเปนรายวิชา      นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา ในอนาคต

หลักสูตรควรมีความยืดหยุนและผสมผสาน โดยอาจจัดทําเปนชุดวิชาของภาษาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเลือกและ

ออกแบบการเรียนภาษาไดตามความตองการของผูเรียนเอง    

 

             4.11 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา 

วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566  คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

          คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบในขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรดังกลาว  แตเพ่ือใหรองรับ

กับการศึกษาเพ่ือนําสูอนาคตท่ีตองออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูดาน 

Digital/IT จึงขอใหหลักสูตรปรับรูปแบบใหมท่ีผูสอนมิใชอาจารยของคณะศึกษาศาสตรเทานั้น แตตองรวมมือกับ

อาจารยดาน Digital/IT ของคณะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย และกลุมผูเรียนเปาหมายควรเปนผูท่ีสนใจและมีความพรอม

ดาน Digital/IT 

 

             4.12 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตรการกีฬา   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566    คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี  และคณะศิลปศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

            คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี   และคณะศิลปศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   เสนอ

ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2566  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

                    มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบในขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรดังกลาว  เนื่องจาก

หลักสูตรยังขาดความพรอมในดานตาง ๆ ดังนั้น ในเบื้องตน จึงสนับสนุนใหจัดทําเปนชุดวิชาเพ่ือ re-skill, up-skill 

แทน   
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             4.13 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

            คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   เสนอขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย 

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                    มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบในขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรดังกลาว  และมี 

ขอเสนอแนะใหศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตร STEM Education โดยบูรณาการศาสตรทางดานวิทยาศาสตร

ท้ังหมดแทน  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

    5.1  รายงานผลการดําเนินการตามความเห็น/ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ  

           เลื่อนไปพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายวิชาการชุดใหม    

 

    5.2  รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ระหวางเดือนมีนาคม 2562 

– ตุลาคม 2564  

           ตามท่ีได มีพระบรมราชโองการโปรดเกลานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิชุดใหม   โดยใหปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี  23 กันยายน 2564   ทําใหคณะกรรมการนโยบายชุดตาง ๆ ท่ี

แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม ตองยุติการปฏิบัติหนาท่ีและเตรียมสรุปงานเพ่ือสงมอบตอใหกรรมการชุดใหม 

ฝายเลขานุการจึงไดสรุปรางรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวางเดือนมีนาคม 2562 

– ตุลาคม 2564  เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะกอนสงใหประธานกรรมการนโยบายวิชาการตอไป ซ่ึง

ขอมูลสวนหนึ่ง เปนขอมูลท่ีเคยเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและคณะทํางานเพ่ือพิจารณาทบทวนการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 แลว และมีเพ่ิมเติมการดําเนินงาน

เพ่ือใหครอบคลุมถึงเดือนตุลาคม 2564  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

          ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

          1.  ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดของประเด็นท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการเสนอตอการเปด

หลักสูตรใหม เชน ความพรอมของการดําเนินการท้ังในสวนอาจารย/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู การตอบสนองตอความ

ตองการของพ้ืนท่ี รวมถึงกลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัยผานเครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง  

          2.  สงรางรายงานฉบับนี้ใหคณะกรรมการนโยบายวิชาการทาง e-mail อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให

กรรมการเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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          นอกจากนี้  ประธานกรรมการฯ ไดกลาวขอบคุณฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ในนามของมหาวิทยาลัย ฝายวิชาการ และฝายเลขานุการของคณะกรรมการ 

ชุดนี้ ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการนโยบายวิชาการท่ีทุมเท ชวยเหลือ และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนยิ่งแก

ฝายการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

 

       เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  

 

     จุฑามาส ศตสุข      นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมชี้แจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565  

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ   

 

 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร. เก้ืออนันต เตชะโต   

2. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธสิมาจาร 

3. ดร.ปรัชญากรณ ไชยคช 

         4.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ   

ระบบ Zoom 

1. ผศ.พญ.วิราภรณ อัจฉริยะเสถียร        

 

        4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาว ี

        4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ดร.กันยา อัครอารีย 

2. อ.มณฑิรา เอียดเสน 

3. อ.ดาริกา อาวะภาค 

        4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโน 

โลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาเขตหาดใหญ   

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.รชนภิาส สุแกว สมัคร-

ธํารงไทย   

2. ผศ.ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี 

3. ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล 

        4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.จิติมา สุวรรณมาลา  

 

        4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.อารยา เจียรมาศ  

 

       4.8  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ศิริชัย พุมมาก   

2. อ.ธิดารัตน นาคบุตร  

3. ดร.ปรรณกร แกวรากมุข  
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

       4.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขต

ปตตาน ี
 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีฮาวัง  

2. ผศ.ดร.นุมาน หะยีมะแซ  

3. ดร.อามีเนาะ เจะแว 

       4.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารทาง

ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร. รัชฎาภรณ จันทรอุดม 

2. ผศ.อัสมา ทรรศนมีลาภ 

3. ดร. ขรรคชัย วงษชนะ 

       4.11 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.โอภาษ เกาไศยาภรณ  

2. ผศ.ดร.ศักรินทร ชนประชา  

3. รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ 

      4.12 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566   

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี  และคณะศิลปศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.ถาวรินทร รักษบํารุง  

2. ผศ.ดร.กรฎา มาตยากร 

3. ผศ.ดร.นัทธี บุญจันทร 

     4.13 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม : หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2566 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา  

2. ดร.กิติพล นวลทอง  

 

 

 

 

 

 

 

  


