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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

             เม่ือครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา  การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาท่ีสําคัญ 2 เรื่อง  คือ 1) 

การพิจารณาหลักสูตร และ 2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ : ประเทศไทยในอนาคต ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ซ่ึงขณะนี้ มหาวิทยาลัยแทบทุกแหงไดใหความสําคัญเปนอยางมากกับรายงานการวิจัย

ฉบับนี้โดยเฉพาะดานการศึกษาไทย   ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาในครั้งนี้ ประธานจึงได

สรุปสาระสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากรายงานการวิจัยฉบับดังกลาว เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับงาน

ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ใหท่ีประชุมไดพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเปนแนวทางนําสูการ

วางนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอไป    

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 1(1/2564)  

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว กําหนดทักทวงวันท่ี 18 มกราคม 2565 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม             

 

ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ    (-ไมมี)      

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา      

      4.1  การขออนุมัติใชช่ือปริญญาเกษตรศาสตรบัณฺทิตฯ และการพิจารณาหลักสูตรใหม/

หลักสูตรปรับปรุง  

          4.1.1  การขออนุมัติใชช่ือปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต  ของหลักสูตรเกษตรศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564   

       คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขออนุมัติใชชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต ของ 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564   เพ่ือ 

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยใหคณะใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณหรือจุดเดน 

ท่ีชัดเจนและเพียงพอของการเปนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  ท่ีตองการเนนการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความสามารถ

ในการออกแบบนวัตกรรมทางการเกษตร  การจัดการ และนักปฏิบัติ ท่ีมีความแตกตางกวาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร รวมท้ังมีขอเสนอแนะวาการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรศาสตรท่ีเนนการปฏิบัติ
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ควรมีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร   รวมถึงทางการแพทย และสิ่งแวดลอม ดวย    เนื่องจาก  ในปจจุบันพบวา

การเกิดโรคอุบัติใหมในมนุษยมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรในดานการเลี้ยงสัตว เปนตน  

 

          4.1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ  

                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย 

การศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป และมีขอสังเกตในวิชา 850-502 ชุดวิชาการเรียนรูแนวทางท่ีเปนนวัตกรรมและความพลิกผันเพ่ือ

ความสําเร็จ วาควรใหเนนในดานอุตสาหกรรมอาหาร    และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงาน

ผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเพ่ือพิจารณาดวย  

 

          4.1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี 

                   คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป      และมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรควรทําความรวมมือกับประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศในกลุม

ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก  ผลงานวิจัยควรมีการตีพิมพเพ่ือเผยแพรในระดับนานาชาติ และงานวิจัยควร

นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศดวย 

 

          4.1.4  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  และ 

          4.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  
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                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป       และมีขอเสนอแนะเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีมีจํานวนนอยวา ควรเปดชุดวิชา 

(module)  เพ่ือรองรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจมา re-skill/up-skill  เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียนในอนาคต 
 
          4.1.6  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ   

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     และใหหลักสูตรดําเนินการวางแผนเปดชุดวิชา (module) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

เพ่ือรองรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจมา re-skill/up-skill เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียน และควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับ 
carbon zero ในชุดวิชา เพ่ือรองรับกับสภาวะโลกรอน และการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสถานการณโลก
ในปจจุบัน    
 
         4.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ   

                  คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรศึกษาการจัดทําชุดวิชาเพ่ือใหเกิดความนาสนใจแกผูเรียนท่ีเปน
บุคคลภายนอกท่ีสนใจมา re-skill/up-skill รวมท้ังควรทําการประชาสัมพันธในลักษณะไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือพบกลุม
ผูเรียนท่ีเปนเปาหมายโดยตรง และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงานผลการดําเนินการไปยัง

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาเพ่ือพิจารณาดวย  
                         
        4.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิวิทยาเขตปตตานี 

                 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงานผลการดําเนินการตาง ๆ เชน  การทํา 
double degree  รวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ         การทําหลักสูตร non degree รวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ และการเปดหลักสูตรภาคสมทบ เปนตน      ไปยังคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเพ่ือ

พิจารณาดวย       
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       4.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป         และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาเพ่ือพิจารณาดวย 

 
      4.1.10  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   

                 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป  และใหหลักสูตรจัดทําชุดวิชา (module) ภาคภาษาไทย ท่ีมาจากชุดวิชาในหลักสูตรท่ีเปนภาค

ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหาของชุดวิชาใหนาสนใจ รวมท้ังตองเพ่ิมจํานวนชุดวิชาใหมีมากกวาเดิม เพ่ือดึงดูด

บุคคลภายนอก และนักวิชาการในแวดวงเครื่องสําอางใหสนใจมา re-skill/up-skill เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียน 

และเม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป แลว  ขอใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

เพ่ือพิจารณาดวย 

 
      4.1.11  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

                      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป  และเพ่ือใหหลักสูตรไดมีมุมมองของการนําฟสิกสไปใชงานไดจริงตามท่ีผูเรียนตองการ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิม

จํานวนผูเรียนได จึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับชื่อชุดวิชา 723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจ

ไทย วาควรปรับชื่อชุดวิชาใหสะทอนถึงสิ่งท่ีตองการเนนใหชัดเจน เชน ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือการฟนฟู

การเกษตรไทย เปนตน และสําหรับชุดวิชา 723-456 ชุดวิชา STEAM ในสิ่งประดิษฐทางฟสิกส มีขอเสนอแนะวา A 

หรือ Art ใน STEAM ไมใชมุมมองของการนําศิลปะมารวมออกแบบสิ่งประดิษฐทางฟสิกส แตเปนศิลปะในมุมมองทาง

สังคมศาสตร เชน ศิลปะของการบริหารจัดการ    และนอกจากนี้ A ในปจจุบันอาจหมายถึง All  คือ การบูรณาการ

ทุกศาสตรเขาดวยกันก็ได  
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      4.1.12  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

                     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ   

อนุมัติตอไป     และมีขอสังเกตวาหลักสูตรมีรายวิชาท่ีเปนทฤษฎีคอนขางมาก  รวมท้ังไวยากรณดวย  เชน   รายวิชา  

411-122 สัทวิทยา  รายวิชา 411-221 ไวยากรณไทย  เปนตน   จึงมีขอเสนอแนะวาควรปรับลดรายวิชาดังกลาวเพ่ือ

มิใหผูเรียนตองเรียนรายวิชาทฤษฎีมากจนเกินไป และใหนํารายวิชาท่ีครอบคลุมในหลาย ๆ ดานมาทดแทน  เชน  

วิชาไวยากรณไทย อาจทดแทนดวยวิชาหลักภาษาไทย  หรือวิชาลักษณะภาษาไทย เปนตน   รวมท้ังเห็นวาหลักสูตร

ตองมีจุดเนนดานอาชีพท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนไดมีจุดมุงหมายในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียน

ได 

 

                 4.2  แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา  

 ประธานกลาววา จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ครั้งท่ี 1(1/2564)  เม่ือวันท่ี 

29 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมไดพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เพ่ือวางนโยบายการศึกษา ซ่ึง

ไดขอสรุป 9 ขอ รายละเอียดตามรายงานการประชุม     แตในขณะเดียวกัน ไดมีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ: 

ประเทศไทยในอนาคต มิติท่ี 3 การศึกษาไทย ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซ่ึงมีมหา

วิทยาลัยหลายแหงใหความสนใจและนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 

ประธานจึงจัดทําสรุปสาระสําคัญ รายงานการวิจัย เรื่อง อนาคตของการศึกษาไทย โดย TDRI ซ่ึงเปนการสรุป

สาระสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากรายงานการวิจัยฉบับดังกลาว เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับงานของ

คณะกรรมการนโยบายการศึกษา กับขอสรุป 9 ขอ ท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาเคยใหความเห็นไวในคราว

ประชุมครั้งท่ี 1(1/2564) เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ใหท่ีประชุมไดพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเปน

แนวทางนําสูการวางนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอไป  ซ่ึงมีสรุปสาระสําคัญของรายงาน

การวิจัย เรื่อง อนาคตของการศึกษาไทย โดย TDRI  ดังนี้  

   การวิจัยดังกลาวเปนการศึกษาแนวโนมของการเปล่ียนแปลงของอุดมศึกษาไทย ใน 20 ปท่ี 

ผานมา เพ่ือแสดงใหเห็นภาพของอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน เชน ปริมาณและคุณภาพของบัณฑิตไมตรงกับความ

ตองการของประเทศ  จํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐลดลงอยางตอเนื่อง   มหาวิทยาลัยเอกชนมีนักศึกษา

คงท่ีจากการเขาเรียนของนักศึกษาตางชาติ  งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับแนวโนมลดลง  ระบบการ

ประกันคุณภาพมีมาก ตัวชี้วัดซับซอน สรางภาระงานและความสับสนใหมหาวิทยาลัย  รายไดของมหาวิทยาลัย

ลดลง เปนตน   และการวิจัยดังกลาวยังศึกษาเพ่ือนําเสนอภาพอนาคตของอุดมศึกษาไทยท่ีจะเปนไปไดในอีก 20 

ปขางหนา ดวย โดยภาพอนาคตของอุดมศึกษาไทยฯ ท่ีนําเสนอมีท้ังภาพท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 3 ภาพ 

ไดแก 1)  ปริญญา on sale  เปนภาพของมหาวิทยาลัยในขณะท่ีจํานวนนักศึกษาลดลงแลว ก็ยังตองแขงขันกับ
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คอรสออนไลนของมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวโลกอีก ทําใหมหาวิทยาลัยตองหาวิธีการเพ่ือดึงดูดนักศึกษา  2)  บริษัท

อุดมศึกษา      เปนภาพของมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถปรับตัวใหทันตามความตองการของตลาดแรงงาน    จึงทําให 

ภาคเอกชนเขามาเปนผูนําในอุดมศึกษา และ 3)  Modular Education เปนภาพอนาคตของอุดมศึกษาท่ีพึง

ประสงค เพราะเปนการเรียนแบบแอคทีฟ เชื่อมโยงกับการทํางานจริง มีความรวมมือกับภาคเอกชน มีรูปแบบการ

เรียนเฉพาะทางมากข้ึน เปดสอนเฉพาะวิชาท่ีเปนท่ีตองการและเปดรับคนทุกวัย และเพ่ือใหไปถึงภาพอนาคตของ

การศึกษาไทยในภาพรวม คือการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนภาพท่ีพึงประสงค คือ 

โรงเรียนกาวหนา อุดมศึกษากาวไกล   การวิจัยดังกลาวจึงไดเสนอเปาหมายของการศึกษาไทยในภาพรวม ใน 

20 ปขางหนา และขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับอุดมศึกษาไทยท่ีจะตองดําเนินการใน 4 ดาน ไดแก 1) การ

ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัย  2)  การสรางประสบการณการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  3)  การเชื่อมโยง

ตลาดแรงงานและอุดมศึกษา  และ 4)  การดําเนินนโยบายกํากับดูแลของภาครัฐ   รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว   เห็นวาภาระงานท่ีกําลังดําเนินการของฝายวิชาการ และความเห็น 

ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาท่ีเคยเสนอไวมีความสอดคลัองกับรายงานการวิจัยดังกลาว         นอกจากนี้ 

ท่ีประชุมไดเสนอความเห็นเพ่ือเปนแนวทางนําสูการวางนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนี้  

            1.  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ิมความยืดหยุนใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมถึงหาแนวทางท่ีทําใหนักศึกษาสนใจมาเรียนและ

สามารถสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยเนนการนับจํานวนหนวยกิตสะสม มากกวาเนนการนับ

เวลาเรียน 

           2.  สนับสนุนการเรียนแบบบูรณาการขามศาสตร โดยวางแนวทางนโยบายกระบวนการ

จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการรวมกันในแตละศาสตรใหชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และผลักดันอาจารยผูสอนแตละ

คณะ/ศาสตร ใหรวมบูรณาการการทํางาน/การสอนรวมกันใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ังปรับทัศนคติของอาจารยใหเกิดการ

พรอมรบักับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

            3.  รายไดของมหาวิทยาลัยนอกจากจะมาจากคาหนวยกิต และเงินอุดหนุนจากรัฐแลว ควร

มาจากคาธรรมเนียมการวิจัยท่ีมาจากโครงการวิจัยดวย  

          4.  ควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการทําวิจัยของอาจารยท่ีมิใชทําวิจัยตามความสนใจของ

ตน แตตองทําวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึงคือภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชนท่ีรวมวิจัยดวย  รวมท้ัง 

ควรมีการบูรณาการท้ังการสอน วิจัย และบริการวิชาการรวมกัน โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเม่ือใหบริการ

วิชาการ โดยการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ แลว สามารถนําเรื่องวิจัยดังกลาวมาอบรมใหความรูแกนักศึกษาเพ่ือใหได

ปริญญาควบคูไปดวย    

          5.  ขอความรวมมือใหหลักสูตรไดนําแนวทางของ Outcome Based Education ไปใช

อยางจริงจัง     เพ่ือตอบสนองความตองการของ Stakeholder ซ่ึงจะทําใหจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงมีจํานวนลดลง

ไมมาก    
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              6.  พิจารณาแนวทางคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ท่ีใหเกิดความยืดหยุนและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพ่ือมิใหเปนภาระในการปฏิบัติงานของอาจารย   

             7.  ระดับนโยบายควรกําหนดหลักสูตรท่ีตองเปดสอนเพ่ือตอบสนองความตองการในการ

พัฒนาประเทศใหชัดเจน และท้ัง 5 วิทยาเขต หารือรวมกัน เพ่ือกําหนดการบริหารจัดการรายวิชา/หลักสูตร และ

กําลังคน  

          8.  มหาวิทยาลัยตองเขาใจและปรับบทบาทเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยวิจัยใหชัดเจน  

               9.  การทํางานวิจัยควรมีโจทยวิจัยท่ีชัดเจน เนนประโยชน ตอบสนองความตองการของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และการพัฒนาประเทศ 

                     10. ควรประชาสัมพันธรายวิชาท่ีเปดสอนใหบุคคลภายนอกเพ่ือการ re-skill , up-skill โดย

ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนใหเห็นชัดเจน  และสะทอนใหเห็นเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกท่ีสนใจมาเรียน 

          เพ่ือใหการวางนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนรูปธรรมโดยเร็ว 

ประธานจึงใหนําเอกสารสรุปสาระสําคัญ รายงานการวิจัย เรื่อง อนาคตของการศึกษาไทย โดย TDRI มาพิจารณา

อีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป    

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      5.1  เปล่ียนแปลงตําแหนงกรรมการและแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ 

นโยบายการศึกษา  

          ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ี 002/2565  ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565 ได

เปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการและแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ดังนี้  

          1.  เปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ 

จากเดิม             ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย  กรรมการ 

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู               ผูชวยเลขานุการ  

เปน                  ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย  รองประธานกรรมการ 

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู            กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

         2.  แตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติม 

                      2.1  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช                         ผูชวยเลขานุการ 

              2.2  นางสาววิภาดา หนูอุไร                       ผูชวยเลขานุการ  

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
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    6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา 

           ตามท่ี คณะกรรมการนโยบายชุดอ่ืน ๆ   มีกําหนดการประชุม 2 เดือน/ครั้ง     ดังนั้น  

ฝายเลขานุการจึงหารือท่ีประชุมเก่ียวกับกําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา วาจะกําหนดการ 

ประชุมทุกเดือน หรือประชุม 2 เดือน/ครั้ง  

        มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหประชุม 2 เดือน/ครั้ง  ยกเวนการประชุมในครั้งถัดไป ยังคงให 

ประชุมในวันท่ี 11 มีนาคม 2565   เนื่องจาก ท่ีประชุมตองเรงดําเนินการวางนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ใหเปนรูปธรรมกอน       จากนั้น  จึงกําหนดประชุม 2 เดือน/ครั้ง   และใหฝายเลขานุการจัดทํา 

กําหนดการประชุมใหมกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย    เพ่ือใหสามารถนําเรื่องเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย     

ไดทัน   

 

 

       เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  

 

    จุฑามาส ศตสุข       นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมชี้แจงหลักสูตร 

วาระ ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

            4.1  การอนุมัติใชชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิตฯ / การพิจารณา

หลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง  

            4.1.1  การอนุมัติใชชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิตของหลักสูตร

เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษาตรและการจัดการ หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2564   

 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.วันดี สุทธรังส ี

2. คุณอัญชลี อรรจนโรจน 

            4.1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ   

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน 
2. ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล  
3. ดร.ธนศักดิ์ แซเลี่ยว   

            4.1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและ

มุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ 

2. ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟฟ  

อัซซอลีฮีย    

3. ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต 

            4.1.4  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ศ.ดร.สมปอง เตชะโต 

2. รศ.ดร.วิชัย หวงัวโรดม 

3. ดร.ทัศน ีขาวเนียม 

            4.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ     

ระบบ Zoom 

1. ศ.ดร.สมปอง เตชะโต 

2. รศ.ดร.วิชัย หวงัวโรดม 

3. ดร.ทัศนี ขาวเนียม 

            4.1.6  หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

เกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.เสาวภา ดวงปาน    

2. ผศ.ดร.ระวี เจียรวภิา    

3. ดร.นฤมล พฤกษา 

            4.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี 

2. รศ.ดร.จําเปน ออนทอง 

3. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  
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วาระ ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

           4.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ     

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ 

2. ดร.ปองพชร ธาราสุข 

3. ผศ.ดร.วโิชติ จงรุงโรจน  

           4.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.ปน จันจุฬา  

2. ดร.ธัญจิรา เทพรัตน  

           4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. รศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ     

           4.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. อ.ปยะ ผานศึก 

 

           4.1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล 

2. ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ  

3. อ.นันทพร แสงมณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


