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9.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

3.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ฝายวิชาการ 

     รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

4.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

5.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

 

ผูเขารวมช้ีแจงหลักสูตร   (รายชื่อแนบทายรายงานการประชุม) 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

    เม่ือครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุม   พรอมท้ังกลาวตอนรับและขอบคุณ

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาทุกทานท่ีเขาประชุมในครั้งนี้ จากนั้น จึงดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

          1.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษา 

       ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เห็นสมควรใหมีคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ

ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย      และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 

423(6/2564) เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564  จึงแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ดังนี้  

     1.  ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย      ประธานกรรมการ 

     2.  ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย      กรรมการ 

     3.  ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ      กรรมการ 

     4.  รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง      กรรมการ   

     5.  รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ       กรรมการ   

     6.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการ 

     7.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ     กรรมการ 

     8.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการและเลขานุการ 

     9.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู               ผูชวยเลขานุการ 

       มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

       1)  เสนอนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

       2)  ติดตามและประเมินการบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน

ทางวิชาการท่ีมุงเนนคุณภาพวิชาการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

       3)  เสนอนโยบายในการบูรณาการการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีความเปน

เอกภาพในการพัฒนา และดําเนินงานในภาพรวม 

       4)  เสนอนโยบายท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเห็นวาสําคัญตรงตามความตองการ

สอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 

       5)  กลั่นกรองงานวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

       6)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานตามท่ีเห็นสมควร 

       7)  อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

โดยคณะกรรมการนโยบายการศึกษาชุดนี้ ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีตอเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

(ชุดเดิม)  คือ กรรมการหมายเลข 1  2  6  และ 8 ตามขางตน และกรรมการทานใหม คือ กรรมการหมายเลข  3  4  

5  และ 7 ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายวิชาการ (ชุดเดิม) มีขอบเขตครอบคลุมงานนโยบายดานการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ และเทคโนโลยี transfer แตสําหรับคณะกรรมการนโยบายการศึกษาชุดนี้ สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมี
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ขอบเขตครอบคลุมงานนโยบายวิชาการเฉพาะดานการศึกษาเทานั้น สวนงานวิชาการดานอ่ืน ๆ ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการนโยบายของงานวิชาการในดานนั้น ๆ กํากับและดูแลตอไป  

       ท่ีประชุมรับทราบ   และเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงของคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษา  และเพ่ิมเติมผูชวยเลขานุการ  ดังนี้  

เดิม                      ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย    กรรมการ 
เปลี่ยนเปน             ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย    รองประธานกรรมการ 

เดิม                      ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู       ผูชวยเลขานุการ  
เปลี่ยนเปน             ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู             กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
เพ่ิมเติม                 นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช                                       ผูชวยเลขานุการ 
เพ่ิมเติม                 นางสาววิภาดา หนูอุไร                          ผูชวยเลขานุการ    

  

          1.2  รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวางเดือนมีนาคม 2562 - 

ตุลาคม 2564 

        ประธานแจงวา การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา จะเปนการดําเนินการท่ี

ตอเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวในดานนโยบายการศึกษารวมท้ังการพิจารณา

หลักสูตรเพ่ือใหขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัย    ดังนั้น เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบการดําเนินการในภาพรวมท่ี

ผานมา ประธานจึงใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ระหวาง

เดือนมีนาคม 2562 - ตุลาคม 2564 ซ่ึงไดรายงานสภามหาวิทยาลัยแลว ใหท่ีประชุมไดรับทราบ ดังนี้        

        1.  การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        2.  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

        3.  การกําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการฯ 

        4.  การดําเนินการในชวงระยะเวลา มีนาคม 2562 - ตุลาคม 2564 

            4.1  กําหนดการประชุมทุกเดือน รวม 29 ครั้ง 

            4.2  วิเคราะหสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ป 2562 และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางไปสูการวางแผนปฏิบัติการ ซ่ึงจากวิเคราะหพบวาแนวปฏิบัติสวนใหญ

ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ และคณะกรรมการนโยบายวิชาการไดให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมมากข้ึน  

            4.3  ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการกําหนดนโยบายดานวิชาการตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือการปรับเปลี่ยน (Transformation) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

   4.4  การเสนอนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการปรับเปลี่ยน (Transformation) ซ่ึงได

เสนอใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไปแลว 5 เรื่อง คือ  1) นโยบายและยุทธศาสตรแผนการปรับเปลี่ยนการจัด

การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2562-2565  2) นโยบายและยุทธศาสตรแผนการปรับเปลี่ยนการวิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563-2565  3) หลักเกณฑ “การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธท่ีเปน

ผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคเพ่ือใชขอสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 4) แผน
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ยุทธศาสตร ขับ เคลื่ อนบัณฑิต ศึกษาสู ผลิ ตภาพกําลั งคนด านการ พัฒนาวิจั ยระดับแนวหน าของโลก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  5) นโยบายและยุทธศาสตรแผนการปรับเปลี่ยนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พันธกิจสังคม นอกจากนี้ ยังไดพิจารณากลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัยผานเครือขายและแผนท่ีนําทาง

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวย  

   4.5  การพิจารณาหลักสูตร      เพ่ือใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะหลักสูตรกอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรมอบหมายผูแทนเพ่ือชี้แจงหลักสูตรท่ี

นําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ และจัดทําเอกสารสรุปประเด็นประกอบการพิจารณาตามท่ี

คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายวิชาการไดใหความเห็นชอบหลักสูตรไปแลว 

จํานวน 252 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรใหม จํานวน 15 หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 230 หลักสูตร 

และปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร   

   4.6  การพิจารณาขอเสนอหลักคิด การจัดทําหลักสูตรใหม  เพ่ือตองการลดความซํ้าซอน

และใหเกิดความคุมคาในการเปดหลักสูตร จึงพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกอนการจัดทํา

หลักสูตร โดยไดพิจารณาไปแลว จํานวน 5 หลักสูตร 

   4.7  รับฟงและใหขอเสนอแนะแกผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

   4.8  การดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามความเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ   เพ่ือติดตามการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ  

        5.  ขอเสนอ แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการท่ีจะดําเนินการตอไป 

สําหรับคณะกรรมการนโยบายวิชาการชุดตอไป  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชุมรับทราบ    

           

                  1.3  การจัดทําและพิจารณาหลักสูตร 

                          ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา รองอธิการบดีฝายวิชาการไดมีการดําเนินการจัดทําและ

พิจารณาหลักสูตรอยูกอนแลว และเม่ือมีคณะกรรมการนโยบายวิชาการข้ึนมา ก็ไดจัดทําการดําเนินการดังกลาวใหมี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน   ประธานจึงใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานการจัดทําและพิจารณาหลักสูตรใหท่ีประชุม

รับทราบ ดังนี้  

                          การจัดทําและพิจารณาหลักสูตร 

                          1.  ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม  (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)  

                               - มีการดําเนินการท้ังแบบ Top Down Policy  และแบบ Bottom Up Policy  

                               - สาขาวิชา หรือหลักสูตร ตองเสนอกรอบแนวคิดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอน

จัดทําเลมหลักสูตร โดยตองใหขอมูลเก่ียวกับชื่อหลักสูตร จุดเดน เอกลักษณ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ/

ยุทธศาสตรวิทยาเขต/ความตองการของตลาด รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตร การบูร

ณาการการสอนกับศาสตรอ่ืน แผนการรับนักศึกษา วิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษา ตลอดหลักสูตรตอนักศึกษา 1 
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คน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร หนวยงานความรวมมือท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

แผนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดความคุมทุน ตอบโจทยผูเรียนยุคใหม 

 - การเสนอกรอบแนวคิดของสาขาวิชา/หลักสูตร มี 2 ลักษณะ คือ 1) สาขาวิชา/

หลักสูตร ไมตองการทรัพยากรสนับสนุนหรือไมกระทบตอโครงสราง จะมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเปนผู

พิจารณา โดยจะพิจารณาถึงความซํ้าซอนของหลักสูตร ความคุมคาคุมทุนของหลักสูตร เปนตน ซ่ึงหากเห็นชอบ 

สาขาวิชา/หลักสูตร สามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรได แตหากไมเห็นชอบ สาขาวิชา/หลักสูตร ตองนําไป

พิจารณาใหม  2) สาขาวิ ชา/หลักสูตร  ต องการทรัพยากรสนับสนุนหรือกระทบตอโครงสร า ง  จะมี

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและกองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน เปนผูพิจารณา โดยคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษา จะพิจารณาตามขางตน ในขณะท่ีกองนโยบายฯ จะพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณ กําลังคน การจัดตั้ง

หนวยงานใหม เปนตน ซ่ึงหากเห็นชอบ สาขาวิชา/หลักสูตร ก็ดําเนินการจัดทําหลักสูตรได แตหากไมเห็นชอบ 

สาขาวิชา/หลักสูตรตองนําไปพิจารณาใหม                              

                           2.  ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม) 

                                - แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (เกณฑ AUN QA)  

        3.  ข้ันการพิจารณาหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม)  

- เม่ือจัดทําหลักสูตรเสร็จ เสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ พิจารณาตามลําดับ  

คือ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต  

คณะกรรมการนโยบายการศึกษา  และสภามหาวิทยาลัย  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชุมรับทราบ พรอมท้ังเห็นวา ในการจัดทําหลักสูตรใหม หากกรอบแนวคิดท่ีสาขาวิชา/

หลักสูตรเสนอมีความตองการทรัพยากรสนับสนุนหรือกระทบตอโครงสราง และคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

พิจารณาเห็นวามีความจําเปนควรสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรตามกรอบแนวคิดดังกลาว ในขณะท่ีกองนโยบายฯ 

เห็นวายังไมมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนจึงยังไมสามารถใหการสนับสนุนไดในขณะนี้   ดังนั้น ในกรณีเชนนี้ 

เห็นควรใหสาขาวิชา/หลักสูตร จัดทําแผนเพ่ือเตรียมการเปดหลักสูตรไดเม่ือกองนโยบายฯ ไดอนุมัติใหการสนับสนุน

ทรัพยากรหรือโครงสรางของหนวยงานใหมในอนาคต   

 

          1.4  การปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาท่ีผานมา  

       ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาท่ีผานมา ซ่ึงได

เสนอสภามหาวิทยาลัย และไดมีการดําเนินการไปแลว ใหท่ีประชุมรับทราบ ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงาน

ใหทราบโดยสรุปเฉพาะกรอบยุทธศาสตรหลักของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Transformation) ซ่ึงมี 4 

กรอบหลัก ดังนี้  

       1)  การพัฒนาหลักสูตร  เ พ่ือใหเปนหลักสูตรแบบใหม ท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูและมี

คุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงเริ่มจากการมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  
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การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทํางานโดยเรียนรูจากสถานการณจริง (WIL)  การปรับเปลี่ยนใหทุก

หลักสูตรตองมีสหกิจศึกษา  การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร Gen Ed และบูรณาการกับ

กิจกรรมการเสริมหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสรางทักษะ soft skill การขยายความรวมมือเปน 

networking ทํางานกับหนวยงานภายนอกโดยจัดทําหลักสูตรรวมกับภาครัฐและเอกชนซ่ึงเปนความตองการใน

ประเทศ รวมถึงการจัดทําเปนหลักสูตร double degree กับตางประเทศ ซ่ึงเปนเรื่องการปรับหลักสูตรท่ีเปลี่ยน

อยางพลิกโฉมตาม outcome base education และมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีไมเหมือนเดิม ตาม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งของภาคชั่วโมงบรรยาย และอีก

ครึ่งหนึ่งเปนภาคของกิจกรรมเพ่ือสอนใหนักศึกษาฝกคิดและวิเคราะห 

       2)  การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสนับสนุนเพ่ือตอบสนองผูเรียนทุกชวงวัย      โดยพัฒนา

ระบบและจัดทําสื่อการเรียนการสอนหลายอยาง เชน   LMS   E-learning  MOOC เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและ

ทบทวนไดตลอดเวลา และ MOOC ซ่ึงมีอยูประมาณ 100 กวารายวิชาเพ่ือใหบุคคลภายนอกไดเขาเรียน จัดทํา

ระบบ  credit bank / credit transfer system เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ reskill upskill ท่ีเปน

ชุดวิชา (module) เพ่ือสะสมเครดิตไวขอรับปริญญาตอไปในอนาคตหากตรงกับเกณฑของหลักสูตร มีการผลิตสื่อ

การเรียนรูใหม ๆ ชวยนักเรียนในชั้นเรียนท่ีอยูตามโรงเรียนตางๆ และมีหลักสูตรในรูปแบบ sand box เกิดข้ึนใน

บางหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการกัน ซ่ึงท้ังหมดก็คือ New Learning Platform  

      3)  การพัฒนาอาจารยมืออาชีพเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา

กรอบมาตรฐานเพ่ือการประเมินสมรรถนะการสอนของอาจารยตามกรอบดังกลาว ซ่ึงเรียกวา PSU-TPSF 

(Teaching Professional Standard Framework (PSU-TPSF) โดยปรับตามกรอบมาตรฐานสากลของ United 

Kingdom กับของออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบทุกป เพ่ือใหเกิดการสอน

ในรูปแบบ active learning ซ่ึงจัดทําเปนแผนปฏิบัติประจําปเพ่ือฝกอบรมใหกับอาจารย  

      4)  การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความพรอมสูตลาดแรงงาน  เพ่ือใหมีทักษะตามความ

ตองการในศตวรรษใหมท่ีมีความยืดหยุนในการจะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย

จึงไดจัดทํา PSU Student Competency ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหคณะ/วิทยาเขต ใชวัดระดับสมรรถนะของ

นักศึกษา โดยในสวนของวิชาการจะพัฒนาเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห ศึกษาดวยตนเอง ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงถือวาสําคัญมาก สําหรับกิจการนักศึกษาจะเสริมดวยการทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

     ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 29(10/2564)  

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว กําหนดทักทวงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม             

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxyxQR1dNhaz4A.wWbSwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1641301393/RO=10/RU=https%3a%2f%2ftpsf.psu.ac.th%2f/RK=2/RS=9yC3cp.9YBYJsPrEY5_08meBmaw-
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา      

      3.1  แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา  

           ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการศึกษามีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

           1)  เสนอนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

           2)  ติดตามและประเมินการบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และ

มาตรฐานทางวิชาการท่ีมุงเนนคุณภาพวิชาการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

อนาคต 

           3)  เสนอนโยบายในการบูรณาการการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีความ

เปนเอกภาพในการพัฒนา และดําเนินงานในภาพรวม 

           4)  เสนอนโยบายท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเห็นวาสําคัญตรงตามความตองการ

สอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 

           5)  กลั่นกรองงานวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

           6)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานตามท่ีเห็นสมควร 

           7)  อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   

         ดังนั้น  ประธานจึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทํางาน 

ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาตามอํานาจหนาท่ีขางตน ซ่ึงท่ีประชุมไดใหความเห็นสรุปไดดังนี้  

           1.  ในการพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา และทักษะในอนาคต มหาวิทยาลัยตองมีความ

เชื่อมโยง/ความรวมมือกับภาคสังคม/ประชาคม และภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนผูใชประโยชนจากผลงานวิจัยโดยตรง     

          2.  จากนโยบายการยกเลิกการกําหนดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาควรนํานโยบายดังกลาวมากําหนดรูปแบบการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน

ของนโยบายและหลักสูตรวาจะดําเนินการนับระยะเวลาหรือไมนับอยางไร แลวจึงขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยตอไป  

          3.  ตองทําใหกรอบมาตรฐานเพ่ือการประเมินสมรรถนะการสอนของอาจารยตามกรอบ 

PSU-TPSF เปนวิถีปกติของอาจารยท่ีตองปรับวิธีการสอน แตตองไมให PSU-TPSF เปนกรอบปดก้ันการพัฒนา

อาจารยในตําแหนงทางวิชาการ 

          4.  เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอบสนองตอความตองการในอนาคต ควรทํา Data 

Analysis จากฐานขอมูลศิษยเกา ซ่ึงเปน Big data  ดวย AI หรือ Machine Learning เพ่ือประโยชนในการทํานาย

อนาคตตามคุณลักษณะของผูเรียนเม่ือเทียบกับขอมูลคุณลักษณะของศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู รวมถึงการจัดหาอาจารยเปนการ coach ท่ีจะนําพาผูเรียนสูความสําเร็จได   

           5.  ควรใหความสําคัญกับระบบการติดตามและการเก็บขอมูลท่ีถูกตองของจํานวนนักศึกษา

ท่ีสําเร็จการศึกษาและไดงานทํา เนื่องจากหากเก็บขอมูลไดนอยกวาความเปนจริง หรือขอมูลขาดความถูกตอง หรือ 

ไมชัดเจนจะสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักศึกษาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยได 
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         6.  เพ่ือใหการพัฒนาทักษะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 มีประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองมี 

การบูรณาการการทํางานรวมกันของฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการ ฝายบัณฑิตวิทยาลัย และ ฝายวิจัย เพ่ือให

บัณฑิตไดมีความสามารถของการสื่อสาร ภาษา ภาวะผูนํา การแกไขปญหา การทํางานรวมกับผู อ่ืนเปนทีม 

นอกจากนี้ บัณฑิตควรมีทักษะท่ีเทาทันกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันดวย เชน ทักษะของการ

ลงทุน เปนตน  

          7.  ควรมีกระบวนการกํากับติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการจัดทําชุดวิชา (module) ใน

หลักสูตร Non degree  ใหมีการสรางความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ รวมถึงเปดโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา  

เขามาลงทะเบียนเรียนได เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการเขาถึงลูกคาของหลักสูตร ท่ีอาจทําใหมีผูเรียนเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง

ยังเปนการสงเสริมใหพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัย 

          8.  ควรใหความสําคัญกับการ upskill อาจารย เพ่ือใหเกิด impact ในวงกวาง เพ่ือสอดรับ

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

         9. ควรมีกลไกหรือกระบวนการเพ่ือ implement นโยบายไปยังคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 

         นอกจากนี้ ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง ประเทศไทยในอนาคต 

มิติท่ี 3 การศึกษาไทย   ซ่ึงจัดทําโดย  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ สงใหแกคณะกรรมการนโยบายการ 

ศึกษา  ไดพิจารณาเพ่ือจะไดนํามาพิจารณาเปนกรอบการกําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษา ตอไป  

 

      3.2  การพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง/ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม 

          3.2.1  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 คณะนิติศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ   

                   คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   เสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป โดยใหปรับลดหนวยกิตของหลักสูตรลงใหเหลือ 36 หนวยกิต  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวารูปแบบการ

เรียนการสอนควรเนนแบบ active learning ใหมากกวาการสอนแบบบรรยายหรือทฤษฎี นอกจากนี้ คณะควร

พิจารณาถึงจุดเดนของคณะใหชัดเจน และการจัดทําหลักสูตรไมควรตอบสนองเพียงความตองการของ stakeholder 

บางกลุมเทานั้น   แตควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประเทศ เชน หลักสูตรท่ีเก่ียวกับ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายดิจิทัล กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน   

 

          3.2.2  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 
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                   คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป 

 

          3.2.3  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

                   คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป        และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการ 

นโยบายการศึกษาเพ่ือพิจารณาดวย  

 

          3.2.4  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

                   คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป  และมีขอเสนอแนะวาเพ่ือใหหลักสูตรมีจุดเดนมากข้ึน  หลักสูตรควรทําวิจัยและรูปแบบการประเมินท่ี
สามารถใชกับการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือ Platform แบบใหม ๆ เปนตน     
 
          3.2.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ   

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  เลื่อนไปพิจารณาในครั้งตอไป      

 

         3.2.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลลวิทยาชองปากและวิทยาศาสตร

ชีววัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   
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                  คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเซลลวิทยาชองปากและวิทยาศาสตรชีววัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป และใหเปดรับนักศึกษาตามแผน ก 1  

                         

        3.2.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                เลื่อนไปพิจารณาในครั้งตอไป      

 

       3.2.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม  

                เลื่อนไปพิจารณาในครั้งตอไป      

 

      3.2.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ   

                คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         เลื่อนไปพิจารณาในครั้งตอไป      

 

     3.2.10 ขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

               คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอขอเสนอหลักการการจัดทําหลักสูตรใหม: 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

              เลื่อนไปพิจารณาในครั้งตอไป      
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

    5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ประจําป 2565 

        ฝายเลขานุการ ไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ประจาํป  

2565 โดยกําหนดประชุมในวันศุกรสัปดาหท่ี 2 ของเดือน  ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. และในกรณีท่ีตรงกับ

วันหยุดราชการไดเลื่อนเปนวันศุกรสัปดาหแรกของเดือน โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณา เปน 2 กรณี คือ                            

1) ประชุมทุกเดือน หรือ 2) ประชุม 2 เดือน/ครั้ง  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหกําหนดการประชุมทุกเดือน ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

 

 

       เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

 

               จุฑามาส ศตสุข         นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมชี้แจงหลักสูตร 

วาระ ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

         3.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง/ขอเสนอหลักการการ

จัดทําหลักสูตรใหม  

             3.2.1 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565  

คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   

 

 

 

 

ระบบ Zoom 

ผศ.ดร.กฤษรัตน ศรีสวาง  

             3.2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง 

2. รศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ 

3. ดร.วรภาคย ไมตรีพันธ 

             3.2.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี 

 

             3.2.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม 

2. ดร.ณรงคศักดิ์ รอบคอบ 

3. ผศ.ดร.จิระวัฒน ตันสกุล 

             3.2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลลวิทยาชองปาก 

และวิทยาศาสตรชีววัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา - 

จิตภักดีบดินทร                    

2. อ.ณัฐพล โรจนเพ็ญเพียร 

3. รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต 

 


