
             

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 50(2/2563)    

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม  210  สํานักงานอธิการบดี 

---------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

4. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

5. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

8.   รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพล นวลทอง (แทน) 

9.   รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

10.  รองคณบดีฝายการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรตัน   แสงจันทร  

11.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

12.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      รองศาสตราจารยสมสมร  ชิตตระการ 

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

14.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ดร.อรัชมน   พิเชฐวรกุล 

16. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ดร.โสภิณ   จิระเกียรติกุล 

17.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

18.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ฝายวิชาการ  กรรมการ 

 ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ 

19.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

20.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

 นายแดง  โฉมทอง (รักษาการ) 

21.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                        กรรมการและเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

22.  นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23.  นางจิราภรณ  ระฆัง                                                          ผูชวยเลขานุการ   

วิทยาเขตปตตานี 

24.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

25.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

26.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

27.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 

วิทยาเขตภูเก็ต 

28.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

29.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

30.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส  ขวัญยืน 

31.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 อาจารยปุญชิดา แสนพิทักษ (แทน)  
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32.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

33.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตร ี            

34.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน 

35.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์  (แทน) 

วิทยาเขตตรัง 

36. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ     กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

38.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

 
ผูมาประชุมไมได 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา   กรรมการ 

4.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

5.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 

6.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

7.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 

วิทยาเขตปตตานี 

8.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

9. รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

10. รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

11.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

13. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

14. ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 



 4 
 

 

วิทยาเขตภูเก็ต 

15.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   รองศาสตราจารย ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณะการแพทยแผนไทย  

2.  นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

3.  นางสาวบุปผา  ภูมาวงค   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

4.  นางสาววิภาดา  หนูอุไร  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

5.  นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

6.  นางปณิญชญาณ สุวรรณชาตรี  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

วิทยาเขตปตตานี 

7. ดร.สมชาย  รัตนคช             ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี   

8. นางสาวปริศนา  ชัยดวง  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

9. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

10. นางสาวฐิติกานต ทัพภะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

วิทยาเขตภูเก็ต 

11. นางสาวมลฤดี แซแต  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

12. นางสาวปภัชญา ชัยพล   กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

13. นางสาวสุธิดา ทัศนภาณุ  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

14. นางวรรณวไล บัวเพ็ชร  งานทะเบียนกลาง วิทยาเขตภูเก็ต 

15. นางสาวชุลีพร ประทีป ณ ถลาง  คณะวิเทศศึกษา 

16. นางสาวนารีรัตน จันทนแดง  คณะวิเทศศึกษา 

17. นางสาวธรรมรัตน แซตัน  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

18. นางสาวเสาวลักษณ สงวนคํา   คณะการบริการและการทองเท่ียว 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

19. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์          ผูอํานวยการกองวชิาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสรุาษฎรธาน ี

20. นางสิริน  จันทผลึก          กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

21. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

              ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
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วาระท่ี 2   การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

               ในคราวประชุมครั้งท่ี 48(3/2562)  เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562    

               เสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

วาระท่ี 3   นโยบายทางวิชาการ 

  3.1 นโยบายการจัดการศึกษาแบบ non degree  

                   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงวา ไดเขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทํา

หลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)  เพ่ือยกระดับทักษะกําลังคนของประเทศ  ซ่ึงจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  ณ หองประชุมศาสตราจารย ประเสริฐ ณ นคร  

ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1  สํานักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษาฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงและสรางความเขาใจใน

ประกาศฯ  เรื่อง  แนวทางบริหารจัดการการข้ึนทะเบียนหนวยฝกอบรม และรับรองการจางงานบุคลากรตําแหนงทักษะสูง 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม   รวมท้ังสรางความเขาใจในระบบการข้ึนทะเบียนและการรับรอง

หลักสูตร   สําหรับสาระสําคัญจากการประชุมสัมมนาดังกลาวจะเก่ียวกับมิติใหมของการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนน

นวัตกรรมและการทํางานรวมกับสถานประกอบการ/เอกชนในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น non degree ท้ังในรูปแบบ 

ออฟไลนและออนไลนเพ่ือพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะของคนวัยทํางาน โดยการ re skill,  up skill, new skill  ท่ีจําเปน

และสอดคลองกับความตองการในอนาคต   การพัฒนากําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 S Cvrve  กลุม skill 

manpower หรือคนท่ีมีอายุ 22 ป เปนตนไป  ท่ีตองเรงพัฒนาศักยภาพใหสามารถรองรับงานได   การดําเนินการข้ึน

ทะเบียนหนวยฝกอบรม  และการจางบุคลากรในตําแหนงงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม 

พรอมยกตัวอยาง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ ไดกลาวถึงแนวทางการจัดทําหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (non degree) ซ่ึงสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ 

(สอวช.) ใหแตละมหาวิทยาลัยดําเนินการ โดยกําหนดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

                    - ระยะแรกเริ่มตั้งแตบัดนี้  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตร  ลงทะเบียนกับหนวย

ทะเบียนฝกอบรม ซ่ึง สอวช.จะมีผูเชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบ หากพิจารณาแลวหลักสูตรมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

จะนําหลักสูตรดังกลาวไปเสนอในงาน Future Career Expo 2020 ในวันท่ี 27-29 มีนาคม พ.ศ.2563 ท่ีสามยาน

มิตรทาวน เพ่ือใหนักศึกษา บัณฑิตจบใหม บุคลากรวัยทํางาน และประชาชนท่ัวไป ท่ีตองการจะเปลี่ยนแปลง/

พัฒนาทักษะของตัวเอง ลงทะเบียนเรียน (เนนหลักสูตร Future Skill Set 4 กลุมเปาหมาย ไดแก (1) เทคโนโลย ี

การเกษตร (Smart Farming) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (2) ทองเท่ียวทองถ่ิน (3) ผูดูแลผูสูงอายุ

และพนักงานใหการดูแล  และ (4) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (FRELE-TH) 

                    - ระยะท่ี 2 ตองพิจารณาใหภาคเอกชนเขามารวมจัดทําหลักสูตรและสามารถใชสิทธิประโยชนทาง

ภาษีได  

                    - ระยะท่ี 3 มีการนําทักษะในการเรียนนี้ไปเก็บเปนหนวยกิตหรือเครดิตแบงคไดดวย 

        ประธานขอใหคณะ/วิทยาเขตเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)  มายังมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา โดยดําเนินการกรอกแบบฟอรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต 

สอวช. ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2563  
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                   สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนหนวยทะเบียนฝกอบรม  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูไดดําเนินการ 

ข้ึนทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมกับทาง สอ.วช. แลว ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

       ท่ีประชุมรับทราบ 
 

             3.2 รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประจําปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563) 

 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559  โดย

กําหนดใหนักศึกษาสามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษไดตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2 เปนตนไป ซ่ึงขณะนี้มีเวลา

ไมมากนักในการดูแล/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษารหัส 59 ท่ียังสอบไมผาน   เนื่ อ งจ ากนั ก ศึ กษ าจะ

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 หากสอบภาษาอังกฤษไมผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/

หลักสูตรฯ กําหนดจะไมสําเร็จการศึกษา  จากนั้น ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตรรายงานผลการสอบ

ภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาปการศึกษา 2562  ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563  ดัง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

 1. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 59   จําแนกตามภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

                      สรุปโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอัตราการสอบผานการสอบภาษาอังกฤษ  95.28%  โดยวิทยาเขต

หาดใหญ คณะท่ีผลสอบผานแลว 100% ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการจัดการ        

คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะการแพทยแผนไทย  และคณะเทคนิคการแพทย ภาพรวมสอบผานแลว 

96.587%  วิทยาเขตปตตานี คณะท่ีผลสอบผานแลว 100% ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต

ปตตานี  ภาพรวมสอบผานแลว 97.27%  วิทยาเขตภูเก็ตภาพรวมสอบผานแลว 70.93%  วิทยาเขตสุราษฎรธานี

ภาพรวมสอบผานแลว 98.21%  วิทยาเขตตรังภาพรวมสอบผานแลว  95.63%    

 2. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 60  จําแนกตามภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

                         สรุปโดยภาพรวมของมหาวิทยาลั ยอัตราการสอบผ านการสอบภาษาอั งกฤษ  82.49% โดย                         

วิทยาเขตหาดใหญ   คณะท่ีผลสอบผานแลว 100% ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร   

และวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน  ภาพรวมสอบผานแลว 88.78%  วิทยาเขตปตตานี คณะท่ีผลสอบผานแลว 

100%  ไดแก คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี   ภาพรวมสอบผานแลว 72.53%   วิทยาเขตภูเก็ตภาพรวมสอบ 

ผานแลว  57.21%   วิทยาเขตสุราษฎรธานีภาพรวมสอบผานแลว  88.66%   วิทยาเขตตรังภาพรวมสอบผานแลว  

80.56%   

 3. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 61  จําแนกตามภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

                     สรุปโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอัตราการสอบผานการสอบภาษาอังกฤษ  65.06%   โดยวิทยาเขต

หาดใหญ  คณะท่ีผลสอบผานแลว 100%  ไดแก   คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร   ภาพรวมสอบผานแลว  
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81.72%  วิทยาเขตปตตานี คณะท่ีผลสอบผานแลว 100% ไดแก คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี ภาพรวมสอบ 

ผานแลว 43.62%  วิทยาเขตภูเก็ตภาพรวมสอบผานแลว 47.24%  วิทยาเขตสุราษฎรธานีภาพรวมสอบผานแลว 

51.42%  วิทยาเขตตรังภาพรวมสอบผานแลว  53.04%  

 4. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 62  จําแนกตามภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
                        สรุปโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอัตราการสอบผานการสอบภาษาอังกฤษ 48.59%  โดยวิทยาเขต

หาดใหญ คณะท่ีผลสอบผานแลว 100%  ไดแก คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร และ 

คณะเทคนิคการแพทย  ภาพรวมสอบผานแลว 64.42%  วิทยาเขตปตตานีภาพรวมสอบผานแลว 35.94%  วิทยาเขต 

ภูเก็ตภาพรวมสอบผานแลว 17.95% วิทยาเขตสุราษฎรธานีภาพรวมสอบผานแลว 21.40% วิทยาเขตตรังภาพรวมสอบ

ผานแลว 38.75%  

  5. รายงานผลการสงหลักฐานการสอบ Tell Me More, PSU-Test, TOEIC,  TOEFL และ IELTS   

ปการศึกษา 2562     

  ซ่ึงขอมูลขางตนเปนผลท่ีผานการตรวจสอบและรับรองผลเสร็จสิ้นแลวตามรอบการตรวจหลักฐาน ดังนี้ 

           - รอบท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ประกาศผลวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผานมา  

                     - รอบท่ี 2/1 ประกาศวันท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีผานมา 

                        (*รอบท่ี 2/1 ประกาศผลเฉพาะคณะท่ีสงหลักฐานการสอบมาแลวไมพบปญหาหรือพบปญหา

แลวแอดมินคณะสามารถตรวจสอบ/แกไขขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ภายในวันท่ี 14 มกราคม 2563 กอนเวลา 

09.30 น. ซ่ึงปญหาท่ีพบ อาทิเชน เซ็นชื่อสอบแตไมมีคะแนนสอบ เซ็นชื่อซํ้า 2 รอบ รหัสนักศึกษาผิด สงเอกสาร

แนบไมถูกตอง/ไมครบ ฯลฯ)  

                     - รอบท่ี 2/2 ประกาศผลเพ่ิมเติมเฉพาะคณะท่ีสงหลักฐานรอบท่ี 2/1 มาแลวพบปญหาแกไขไมทัน 

ภายในกําหนดรอบท่ี 2/1 (14 มกราคม 2563) แต ณ ปจจุบันแกไขเสร็จสิ้นแลวและขอมูลอัพเดตกรณีการยายสาขา 

ยายคณะ ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563 

                     - รอบถัดไป คือ รอบท่ี 3 ประกาศผลวันท่ี 15 มีนาคม 2563 รอบท่ี 4 ประกาศผลวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2563 และรอบท่ี 5 ประกาศผลวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ตามลําดับ 

   จากนั้น  ประธานแสดงความหวงใยนักศึกษา รหัส 59  ซ่ึงมีจํานวนหนึ่งท่ียังสอบภาษาอังกฤษไมผาน  

และไดสอบถามวิทยาเขตเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสอบผาน  ซ่ึงวิทยาเขต

รายงานการดําเนินการ  เชน  วิทยาเขตปตตานี ดําเนินการโดยสอบถามจํานวนนักศึกษาท่ียังสอบไมผานของแตละคณะ 

และการวางแผน/การจัดการ/การดูแลนักศึกษา  วิทยาเขตภูเก็ตดําเนินการโดยอาจารยท่ีปรึกษาติดตามดูแลนักศึกษาอยาง

ใกลชิดเปนรายบุคคล (นักศึกษาไมเขามหาวิทยาลัยและติดตามตัวยาก) จัดใหมีการติวใหแกนักศึกษาเปนรายกลุม  ไดแก 

กลุมท่ีออนภาษาอังกฤษ  นักศึกษาจีน นักศึกษาท่ีจะสอบ TOEIC   เพ่ิมการจัดสอบภาษาอังกฤษในภาคฤดูรอน  สําหรับ

คณะการบริการและการทองเท่ียวซ่ึงมีนักศึกษาท่ีสอบไมผานจํานวนคอนขางมาก เนื่องจากตองสอบภาษาอังกฤษผานตาม

เกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด นอกจากนี ้มีขอมูลนักศึกษาท่ีสอบผานจํานวนหนึ่งอยูระหวางการรายงานมหาวิทยาลัย    
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         ท่ีประชุมรับทราบ และประธานขอใหผูบริหารวิทยาเขต/ผูบรหิารคณะ/คณะรวมกันดูแลนักศึกษารหัส 59 

อยางใกลชิด/เปนรายบุคคลโดยนําขอมูลสถานภาพการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนขอมูลประกอบการพัฒนานักศึกษา 

เพ่ิมการจัดสอบ  ทบทวนการกําหนดเกณฑฯ ภาษาอังกฤษในหลักสตูรใหมีความเหมาะสม/หาวิธีการแกปญหา เพ่ือปองกัน

ปญหานักศึกษาสําเรจ็การศึกษาลาชาดวยเหตุสอบภาษาอังกฤษไมผาน  รวมท้ังขอความรวมมือใหเรงสงขอมูลนักศึกษา

ท่ีสอบผานไปยังมหาวิทยาลยัเปนระยะภายในเดือนเมษายนนีเ้พ่ือรับทราบขอมูลรวมกัน  ซ่ึงในการดําเนินการหากตองการ

ใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือ  ขอใหประสานมายังมหาวิทยาลัย   สําหรับวิทยาเขตหาดใหญคณะท่ีมีนักศึกษาสอบไมผาน  

เชน  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร  ขอใหดูแลนักศึกษาตามแนวทาง

ขางตนดวย  
 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

              ไมมี 
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

              5.1 ขอความรวมมือในการนําผลงานจากการประกวดสื่อปองกันการทุจริต ประจําป  2562   และผลงาน
การประกวดสื่อออนไลนปองกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุนท่ี 2  บรรจุเปนสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และ
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อปองกันการทุจริต ประจําป 2563 

                   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงวา สํานักงาน ป.ป.ช. ขอความรวมมือ
มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
                    1. นําผลงานจากการประกวดสื่อปองกันการทุจริต ประจําป 2562  ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการผลิต

ในรูปแบบภาพยนตรสั้นและภาพยนตรโฆษณา ไปเผยแพรในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือชวงเวลาท่ีเห็นสมควร  
โดยสามารถเขาดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ท่ี  clpd.psu.ac.th  และกรอก
รายละเอียดขอมูลการเผยแพรตามแบบสํารวจการเผยแพรพรอมเอกสารประกอบและหลักฐาน  ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. 

ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
        2. ประชาสัมพันธโครงการประกวดสื่อปองกันการทุจริต ประจําป 2563  และรวมเสนอผลงานสื่อปองกัน 

การทุจริตเขาประกวด ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 

            5.2 รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล 
                 ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร แจงวา มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล” ในวันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ  หองประชุม 
B.Sc.3 ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สามารถออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลได รวมท้ังสามารถขยายผลตอในระดับคณะและ 

วิทยาเขต โดยผูเขารวมการอบรมและหลักสตูรท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมอบรมจะตองนําเสนอการจัดทําโมดูลของหลักสูตร
ตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   การอบรมครั้งนี้มีหลักสูตรจากทุกวิทยาเขตเขารวม จํานวน 36 หลักสูตร และหลักสูตรท่ี
เขารวมการอบรมไดนําเสนอการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลแลว จํานวน 32 หลักสูตร และ 
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ยังไมนําเสนออีก 4 หลักสูตร ซ่ึงจากขอมูลโมดูลท่ีคณะนําเสนอ พบวาการเขียน Learning Outcome (LO) ยังไม
ชดัเจน จึงเสนอแนะใหปรับเพ่ือความสมบูรณยิ่งข้ึน และหลักสูตรสามารถนําโมดูลท่ีจัดทําข้ึนกําหนดไวในหลักสูตรได 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วิทยาเขต จํานวนหลักสูตรเขารวม
อบรม 

จํานวนหลักสูตร               
ท่ีนําเสนอแลว 

จํานวนหลักสูตร          
ท่ียังไมนําเสนอ 

หาดใหญ 12 9 3 

ปตตาน ี 11 10 1 

ภูเก็ต 4 4 - 

สุราษฎรธาน ี 4 4 - 

ตรัง 5 5 - 

รวม 36 32 4 
 
         ท่ีประชุมรับทราบ และประธานแจงวา หลักคิดในการจัดทําโมดูล (Module)  คือ เปนชุดเนื้อหาท่ีบูรณาการ

ความรูและสมบูรณภายในชุดวิชาเดียว กําหนดกลุมเปาหมาย/ผูเรียนและผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome)  

 

ใหชัดเจนโดยเฉพาะการสรางเสริมสมรรถนะการปฏิบัติทางวิชาชีพ   ซ่ึงภายหลังการเรียนจบผูเรียนสามารถคิดและ

ทําเปน  ดังนั้น การตั้งชื่อโมดูลจึงมีความสําคัญเชนกัน    นอกจากนี้  ไดกลาวถึงการเสนอโมดูลของคณะ/วิทยาเขตท่ี

เสนอมาเพ่ือมหาวิทยาลัยพิจารณา    โดยจะพิจารณาโมดูลท่ีมีชื่อโมดูล กลุมเปาหมาย/ผูเรียน และผลลัพธการเรียนรู  

ท่ีชัดเจน จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 5 หนวยกิต และจํานวนผูเรียนตอรุนจํานวน 30-100 คน (หากมีผูเรียนจํานวนมาก  

สามารถจัดหลายรุนไดภายในปเดียวกัน)   กรณีโมดูลท่ีเสนอแตไมเขาขายขางตน คณะ/วิทยาเขตสามารถทบทวน/

ปรับแกและเสนอมายังมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง สําหรับอัตราคาเลาเรียนแตละโมดูลข้ึนอยูกับคณะ/วิทยาเขต

เปนผูกําหนด      

 

           5.3 รายงานการดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร OBE 

                   ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร แจงวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะ/วิทยาเขตดําเนินการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษา   ใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome 

Based Education : OBE)  ภายในปการศึกษา 2564   และขอความรวมมือคณะ/วิทยาเขตดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรให

เปนไปตามกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จากนั้น  นําเสนอขอมูลรายงานการดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปตาม

แนวทางของหลักสูตร OBE ทุกระดับการศึกษาของทุกวิทยาเขต  จํานวนหลักสูตรท่ีครบรอบและปรับปรุงตาม OBE  

ปการศึกษา 2563  และหลักสูตรท่ีครบรอบและปรับปรุงตาม OBE ปการศึกษา 2564 และป 2565  ดังรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  รวมท้ังขอความรวมมือคณะดําเนินการดังนี้ 

          1. หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2558  ซ่ึงตองปรับปรุงเพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563  ขอใหเรง

ดําเนินการ โดยหลักสูตรตองเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในวันท่ี 13 มีนาคม 

2563 และวันท่ี 10 เมษายน 2563  จากนั้น เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในวันท่ี 16 

พฤษภาคม 2563 ตอไป  หากดําเนินการไมทันตามกรอบเวลาขางตน หลักสูตรจะตกองค 1 



 10 
 

 

         2. หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562 ท่ียังไมเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 

(OBE) จะตองปรับปรุงโดยเร็ว ไมตองรอถึงรอบการปรับปรุง ซ่ึงทุกหลักสูตรจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให

แลวเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอยางชาภายในเดือนมกราคม 2564 

 

       ท่ีประชุมรับทราบ    และประธานกําชับคณะ/วิทยาเขตใหดูแล/ติดตามหลักสูตรใหดําเนินการอยาง

จริงจังตามกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

    5.4 รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 

                   สภาวิทยาเขตภูเก็ตในคราวประชุมครั้งท่ี 21(4/2562) เม่ือวันเสารท่ี 21 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณา

อนุมัติใหความเห็นชอบหลักสูตร/รายวิชา  และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ   โดยมีสาระสําคัญเรื่อง

ตาง ๆ ดังนี้   ระดับปริญญาตรี เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงเกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัย 

การคอมพิวเตอร  เห็นชอบประกาศคณะการบริการและการทองเท่ียว เรื่อง เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สําหรับนักศึกษารหัส 55-62 คณะการบริการและการทองเท่ียว เห็นชอบการชะลอการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานานาชาติศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   ในปการศึกษา   

2563 ของคณะวิเทศศึกษา   และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกิจอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2557)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   และคณะ

วิเทศศึกษา  จํานวน  2 หลักสูตร  ไดแก   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)   ระดับปริญญาโท   เห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   และปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

1/2562 เปนตนไป ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีขอเสนอแนะ  

  กอนปดประชุม ประธานขอบคุณกรรมการ และฝากคณะ/วิทยาเขตเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รวมท้ังติดตาม/ดูแล/พัฒนานักศึกษาท่ียังสอบไมผานภาษาอังกฤษ 

 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 

      อุไรรัชต  ราชพิทักษ        สินีนาฏ  บุญชวย 

   (นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ)              (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)    

กรรมการและผูชวยเลขานุการ                                รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการ 

       บันทึกการประชุม                                                 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู             

                                                                      กรรมการและเลขานุการ 
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