
           

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ครั้งท่ี 53(5/2563)    

วันอังคารท่ี 14 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม  210  สํานักงานอธิการบดี 

---------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 
8. รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 
9. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 
10. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
11. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ภิสชัเพ็ญ 
12. รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   
13. รองคณบดีฝายการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรตัน   แสงจันทร 
14. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม 
15. รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยอุดม  ทองอุดมพร    
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16. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 
 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 
17. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   
      รองศาสตราจารยสมสมร   ชิตตระการ 
18. รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
      ดร.รุชดี  บิลหมัด 
19. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 
20. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 
      ดร.อรัชมน   พิเชษฐวรกุล 
21. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 
 ดร.โสภิณ   จิระเกียรติกุล 
22.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  
23.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ฝายวิชาการ  กรรมการ 
 ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ 
24.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 
25.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
 นายแดง  โฉมทอง (รักษาการ) 
26.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                        กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 
27.  นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28.  นางจิราภรณ  ระฆัง                                                          ผูชวยเลขานุการ    

วิทยาเขตปตตานี 

29.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

30.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 
31.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 
32.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 
33.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยสากีเราะ  แยนา  เบ็ญฮารูน 
34.  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
 อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร (รักษาการ) 
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35.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
 อาจารยนัจมีย  หมัดหมาน 
36.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
 ดร.อลิสรา  ชมชื่น 
37.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 
 ดร.มูฮัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 
38.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 
 อาจารยนฤมล  ทองหนัก 
วิทยาเขตภูเก็ต 
39.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  
40.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 
 อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 
41.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
42.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 
 อาจารยกฤตภาส  ขวัญยืน 
43.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 
 อาจารยทักษิณา  ศรีประชา 
44.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 
 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
45.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี             
46.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน (รักษาการ) 
47.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 อาจารยศักดา  ขจรบุญ  (แทน)  
วิทยาเขตตรัง 
48.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
 ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

49. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ     กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 
50.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 
51.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 
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ผูมาประชุมไมได 
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา   กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 
1. ดร.กานดา  เซงลอยเลื่อน           โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
2. นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน         กองทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร  ชาติพันธุ      กองทะเบียนและประมวลผล  
4.  นางเกษร  ดิสโร  กองทะเบียนและประมวลผล 
5.  นางสาวฐิติพร  อารยะพงษ  กองทะเบียนและประมวลผล 
6.  วาท่ีรอยตรีวีรเกียรติ  วงศโพธิพันธ     กองทะเบียนและประมวลผล 
7.  วาท่ีรอยตรีกองชนก  ทองพรัด  กองทะเบียนและประมวลผล 
8.  นางสาวมนันยา  กาญจนภักดิ์  กองทะเบียนและประมวลผล 
9.  นายทศพล  ขยันชม  กองทะเบียนและประมวลผล 
10.  นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
11. นางสาวบุปผา  ภูมาวงค   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
12. นางสาววิภาดา  หนูอุไร  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
13. นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
14. นางเจิดจันทน  อติพันธ               สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
15. นางสาวนฤชล  หวังวุฒ ิ  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
วิทยาเขตปตตานี 
16. ดร.สมชาย  รัตนคช             ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
17. นายเซาพี   แคและ    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
18. นางสาวปริศนา  ชัยดวง  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
19. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
20. นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
21. นางสาววริษฐา   หะไร  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 
วิทยาเขตภูเก็ต 
22. นางสาวมลฤดี  แซแต   กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
23. นางสาวปภัชญา  ชัยพล        กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
24. นางสาวสุธิตา ทัศนภาณุ        กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีะศักดิ์  คงฤทธิ์    รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย  

                คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  (รักษาการ) 
26. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์          ผูอํานวยการกองวชิาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสรุาษฎรธาน ี
27. นางกัญญณัฐภัทร รังสี          กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
28. นางสิริน  จันทผลึก          กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
29. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ  กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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วิทยาเขตตรัง 
30. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ  สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
    ประธานกลาวเปดการประชุม และแจงวา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019 (COVID-19) มีแนวโนมการแพรกระจายอยางรวดเร็วและเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาวะการณและสามารถดําเนิน

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ข้ึน และเสนอท่ีประชุมนี้เพ่ือรวมกันพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมนัดพิเศษ วันท่ี 23 เมษายน 2563 ซ่ึงหากเห็นชอบจะเสนอทาน

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศฯ และประกาศใชตอไป   

             จากนั้น ประธานนําเสนอรางประกาศฯ ตอท่ีประชุม เพ่ือรวมกันพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ

เพ่ือใหรางประกาศฯ มีความรอบคอบและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงท่ีประชุมไดเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
    ขอความตามรางประกาศฯ ขอเสนอของท่ีประชุม การดําเนินการ คําอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร วาดวยการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ใหอนุโลมแนว
ปฏิบัติตามระเบียบ และพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้  
   1.1 การขยายเวลาการศึกษาและ 
การสําเร็จการศึกษา 
        1) การวัดและประเมินผล 
            1.1) ขยายกําหนดการสง
ระดบัคะแนน ใหกับรายวิชาท่ีเปด
สอนในภาคเรียนท่ี 2/2562  และ
ภาคฤดูรอน/2562 ท่ีมีความจําเปน 
ไมสามารถวัดและประเมินผล  และ 
สงระดับคะแนนไดในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  สามารถสง
ระดับคะแนนได  ภายในวันท่ี 30 
ตุลาคม 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับขอความ 1.1 ให
ครอบคลุมกรณีการ
ลงทะเบียนเรียนของคณะ
ท่ีลงทะเบียนเรียนและวัด
ประมวลผลเปนชั้นป   
(year course)  
- ตัดขอความในขอ 1.1 
“ขยายกําหนดการสง
ระดบัคะแนน” ออก  
- ปรับขอความ 1.1 เปน 
“ใหรายวิชาท่ีเปดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 2/2562 และ
ภาคฤดูรอน/2562 ท่ีมีความ
จําเปน ไมสามารถวัดและ
ประเมินผล และสงระดับ
คะแนนได ในระยะเวลาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ประธานรับความเห็น
ไปปรับแกและหาถอยคํา
เพ่ือปรับขอความขอ 1.1)
ใหครอบคลุมตอไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
- การขยายกําหนดการสง
ระดับคะแนนตามขอ 1.1  
มีผลใหตองขยายเวลาการ 
พนสภาพนักศึกษาของ
ภาคเรียนท่ี 2/2562 และ
ภาคฤดูรอน/2562 อีก 1 
ภาคเรียน  
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มหาวิทยาลัยกําหนด 
สามารถสงระดับคะแนนได 
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2563” 

  

 1.2) อนุโลมใหทุกรายวิชา

ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแบบเครดิต   

สามารถเลือกสงระดับคะแนนเปน 

สัญลักษณ  G (Distinction),         

P (Pass), F (Fail) แทนการสงระดับ 

คะแนนปกติ  สําหรับรายวิชาท่ีสง 

คะแนนตามปกติแลว หากมีความ 

ประสงคจะใชวิธีการสงระดับคะแนน 

แบบใหมขางตน   สามารถยกเลิก 

ผลการสงระดับคะแนนเดิมได ท้ั ง  

รายวิชา หรือยกเลิกเปนรายบุคคล 

โดยใหทําเรื่องมายัง   กองทะเบียน

และประมวลผล เพ่ือดําเนินการแกไข

ในระบบตอไป 

 

- ขอความ “อนุโลมใหทุก 

รายวิชา”  ใหตัดคําวา 

“ทุก”  ออก 

- ตัดขอความ“หรือยกเลิก 

เปนรายบุคคล” ออก  

- ปรับขอความ “โดยให

ทําเรื่องมายังกองทะเบียน

และประมวลผล  เพ่ือ 

ดําเนินการแกไขในระบบ

ตอไป” เปน “โดยใหทํา

หนังสือขอยกเลิกผาน

ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจํา

คณะไปยังกองทะเบียน

และประมวลผลเพ่ือ

ดําเนินการแกไขในระบบ

ตอไป” 

 

- ประธานรับดําเนินการ 

พิจารณาขอความให

เหมาะสม ครอบคลุม 

รวมท้ังตรวจสอบ

รายละเอียดของการให

ระดบัคะแนนของระดับ

บัณฑิตศึกษาอีกครั้งวา

เปนรูปแบบเดียวกับการ

ใหคาระดับคะแนนใน

ระดับปริญญาตรี ตามขอ 

1.2 หรือไม  

 

- อาจารยสามารถเลือกสง
ระดับคะแนนได 3 กรณี 
ดังนี้  
กรณีท่ี 1 สงระดับคะแนน
แบบปกติท่ีเปนสัญลักษณ 
A, B, C, D, E และ F  
กรณีท่ี 2 สงระดับคะแนน
แบบ G, P และ F ซ่ึงนับ  
หนวยกิตได แตไมสามารถ
คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
ได      จะมีผลตอนักศึกษา 
3 กลุม คือ  กลุมท่ีคาดวา
จะไดเกียรตินิยม   กลุมท่ี
รอพินิจ   และกลุมท่ีมีขอ 
กําหนดไวในหลักสูตร เชน  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําหนด GPA ของ
นักศึกษาไววาตองไมต่ํา
กวา 2.00  
กรณีท่ี 3 ตองการยกเลิก
การสงระดบัคะแนนแบบ
ปกติท่ีสงมากอนแลว เพ่ือ
ตองการใชระดับคะแนน
แบบใหมแทน 
ดังนั้น จึงขอใหอยูในดุลย
พินิจของอาจารย/คณะ/  
วิทยาเขตวาจะกําหนด
เชนไร 
- อาจารยจะไมใหระดับ
คะแนน E แกนักศึกษา 
ซ่ึงสามารถทําได  โดยอยู
ในดุลยพินิจ  
- กรณีท่ียังไมสามารถระบุ
คาระดับคะแนนให  
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   นักศึกษาไดกอน วันท่ี 30 

ตุลาคม 2563 ใหวางเวน 
การระบุคาระดับคะแนน 
โดยไมตองใหสัญลักษณ  I 
หรือสัญลักษณใด ๆ  และ
เม่ือสามารถระบุคาระดับ
คะแนนไดแลว  จึงสงคา
ระดบัคะแนนไปยังกอง 
ทะเบียนและประมวลผล 
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2563 
- นักศึกษาทุกคนสามารถ
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดู
รอน/2562 และภาคเรียน
ท่ี 1/2563 ได แมวาจะยัง
ไมทราบผลระดับคะแนน
ของภาคเรียนท่ี 2/2562   

      2) นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีคาด
วาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2562      หากมีความจําเปนและไม
สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ใหหลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต 
ขยายการสงระดับคะแนนและระยะ 
เวลาสําเร็จการศึกษาได ภายในวันท่ี 
30 ตุลาคม 2563   

- เห็นชอบ - วิทยาเขตมีอํานาจใน
การบริหารจัดการไดเอง  

- ไมควรใชแนวปฏิบัตินี้ 

กับทุกสาขาวิชา แตควร 

ขยายใหกับบางสาขาวิชา  

ท่ีมีความจําเปน  

 

      3) นักศึกษาท่ีอยูในสถานภาพ 

รอพินิจ  ซ่ึงจะมีผลทําใหพนสภาพ 

นักศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2562 

หรือภาคฤดูรอน/2562 อนุโลมให 

ยกเวนสถานภาพตกออก โดยใหยึด 

สถานภาพเดิมในภาคเรียนกอนหนา 

   

 

- ใหปรับ  “ภาคเรียนกอน
หนา”   เปน   
“ภาคเรียนท่ี 1/2562” 

- ประธานรับดําเนินการ - ในภาคเรียนท่ี 2/2562 

และภาคฤดูรอน/2562    

นักศึกษากลุมนี้ยังคง

คํานวณ GPA แตจะไมมี 

สถานภาพรอพินิจข้ัน

สงูข้ึน หรือการพนสภาพ 

นักศึกษา และเม่ือสถาน 

การณปกติ   จะคํานวณ 

GPA ตอเนื่อง 

  1.2 กําหนดการเปด-ปด ประจําป 

การศึกษา 2563      ใหเปนไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย    

- เห็นชอบ    - 
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  1.3  การรายงานตัวของนักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2563  

        ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในปการ 

ศึกษา 2563 ทุกระดับชั้นการศึกษา 

ดําเนินการรายงานตัวผานระบบ

ออนไลนท่ี website : 

https://reg.psu.ac.th/confirmstu

dy/index.aspx  ในกรณีท่ีนักศึกษา

ไมสามารถรายงานตัวผานระบบ

ออนไลนได ใหนักศึกษาสงเอกสาร

หลักฐานการรายงานตัวท่ีสมบูรณ

ทางไปรษณียไปท่ี  กองทะเบียนและ

ประมวลผล (ชั้น 2 ตึก LRC) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขท่ี 

15 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลคอหงส  

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

90110    ยกเวนการรายงานตัวของ

นักศึกษาใหม  ของวิทยาเขตปตตาน ี 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของวิทยา

เขต 

- เห็นชอบ    - 

  1.4 การชําระคาธรรมเนียม 

การศึกษา 

       1)  นักศึกษาสามารถชําระ 

คาธรรมเนียมการศึกษาใหเสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนด  ในกรณีท่ีไมสามารถ 

ดําเนินการได นักศึกษาสามารถผอน 

ชําระไดเปนสามงวด โดยใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคเรียนท่ี 1/2563 โดยให 

นักศึกษาเสนอเรื่องตอคณะสังกัด 
 

 

 

- ปรับขอความ 

“2) นักศึกษาสามารถชําระ 

คาธรรมเนียม...” เปน   

“2) นักศึกษาทุกระดับ

การศึกษา และทุกชั้นป

สามารถชําระคา  

ธรรมเนียม...”  

- ตัดคําวา “เปนสามงวด” 

ออก 

  

 

- ประธานรับดําเนินการ 

 

 

- 

 

https://reg.psu.ac.th/confirmstudy/index.aspx
https://reg.psu.ac.th/confirmstudy/index.aspx
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 - เพ่ิมขอความ “นักศึกษา 

สามารถขอผอนชําระได

ตามขอกําหนดของแตละ

วิทยาเขต/คณะ” 

  

         2)  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุ 

ขัดของไมสามารถดําเนินการชําระ 

คาธรรมเนียมการศึกษาไดตามขอ 1) 

ใหทําเรื่องขออนุมัติใหมหาวิทยาลัย 

พิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 โดยเสนอเรื่องผานคณะท่ีสังกัด 

- เห็นชอบ   

2. การจัดการเรียนการสอนและการ

วัดและประเมินผล ประจําภาคเรียน

ท่ี 1/2563          

- ใหเพ่ิมขอความตอทาย

จากขอความขอ 2 ดังนี้   

“ในกรณีท่ีไมสามารถ 

จัดการเรียนการสอน 

แบบปกติได  ใหจัดการ 

เรียนการสอนและประเมิน 

ผลตามแนวทางตอไปนี้” 

- ประธานรับดําเนินการ - 

   2.1  การจัดการเรียนการสอน 

         1)  ใหหลักสูตรจัดการเรียน 

การสอนแบบออนไลน  หรือการจัด 

การเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ท่ีไมมี 

การรวมกลุมกันในชั้นเรียน  เทานั้น 

เชน  การมอบหมายงาน 

(assignments)  การเรียนรูดวย 

ตนเองผานกรณีศึกษา (case study) 

โจทยปญหา (problems)     การทํา 

รายงาน (report) การจัดทําโครงงาน 

(project)   รวมไปถึงการมอบหมาย 

งานในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถวัดและ 

ประเมินผลลัพธการเรียนรูไดตาม 

วัตถุประสงคท่ีระบุไวในรายวิชา 

- เห็นชอบ 

 

ประธานขอเพ่ิมขอความ 

“หรือรูปแบบการผสม 

ผสาน” ตอจากขอความ  

“การจัดทําโครงงาน 

(project)” 

- การจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน  อาจารย

สามารถใหนักศึกษาทํา

กิจกรรมหรือมอบหมาย

งานในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งได  และสามารถวัด

และประเมินผลได โดยไม

จําเปนตองมีการสอบ

ภาคทฤษฎี  
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         2)  ในกรณีท่ีหลักสูตรมีการ

จัดการเรียนการสอนในคลินิก หรือ 

รายวิชาท่ีตองมีการปฏิบัติการซ่ึงอาจ 

มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษา ขอใหหลักสูตรบริหาร 

จัดการใหนักศึกษาสามารถเรียน  

หรือปฏิบัติการท่ีบาน หรือดวยวิธีอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในกรณีท่ีไมสามารถ 

ดําเนินการได    ขอใหอธิการบดีหรือ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตพิจารณาตาม 

ความเหมาะสม 

ปรับขอความ  เปน 

“2)  ในกรณีท่ีหลักสูตรมี 

การจัดการเรียนการสอน 

ในคลินิก  หรือรายวิชาท่ี 

ตองมีการปฏิบัติการ ท้ัง 

ปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือ 

ภาคสนาม     รวมถึงวิชา

โครงงานของนักศึกษาชั้น 

ปสุดทาย   ซ่ึงอาจมีผล 

กระทบตอการศึกษาของ 

นักศึกษา ขอใหหลักสูตร 

บริหารจัดการใหนักศึกษา 

สามารถเรียน หรือปฏิบัติ 

การท่ีบาน หรือดวยวิธีอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในกรณีท่ี 

ไมสามารถดําเนินการได 

ขอใหอธิการบดีหรือ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต 

พิจารณาตามความ 

เหมาะสม สําหรับรายวิชา 

วิทยานิพนธท่ีตองใชหอง 

ปฏิบัติการ ใหหลักสูตรใช

มาตรการท่ีเขมงวดในการ

ดูแลและปองกันการแพร 

กระจายของเชื้อ 

โดยเฉพาะการจัด social 

distancing ในหองปฏิบัติ 

การ   เชน  การจัดตาราง 

และจํากัดจํานวนนักศึกษา 

เขาใชหองปฏิบัติการในแต 

ละครั้ง  เปนตน” 

- ประธานรับดําเนินการ 
 
 

  

- 
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ขอความตามรางประกาศฯ ขอเสนอของท่ีประชุม การดําเนินการ คําอธิบายเพ่ิมเติม 
       3)  การฝกงานทุกรูปแบบ 

รวมถึงการปฏิบัติงานในสถาน 

ประกอบการ (WIL) ขอใหพิจารณา 

ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดระยะ 

เวลาหรือจัดกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทดแทน     สําหรับสหกิจศึกษาให 

หลักสูตร     ประสานงานกับสถาน 

ประกอบการเพ่ือหาแนวทางการจัด 

การท่ีเหมาะสมรวมกัน 

- เห็นชอบ             - 

  2.2  การวัดและประเมินผล 

        1)  ใหผูสอนพิจารณาปรับ 

เปลี่ยนรูปแบบการสอบและการวัด 

ผลท่ีเหมาะสม ทดแทนการจัดสอบ 

ในรูปแบบเดิม   โดยใชการวัดและ 

ประเมินผลดวยวิธีการอ่ืนๆ    เชน 

ประเมินจากการมอบหมายงาน 

(assignments)    การทํารายงาน 

(report)  การทําโครงงาน  การนํา 

ขอสอบไปทํานอกหองสอบ  (take- 

home exam)  และ/หรือการสอบ 

ปากเปลาผานระบบออนไลน   การ 

เขียนสะทอนคิด  การเขียนเลาเรื่อง 

(story telling)   การแสดงบทบาท

สมมติผานวิดีโอ  เปนตน    หากไม 

สามารถดําเนินการไดดวยวิธีดังกลาว

ขอใหผูสอนพิจารณาจัดการประเมิน 

ผลตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 

ความปลอดภัยเปนหลัก 

 

- เห็นชอบ 

  

- 

       2)  ใหทุกรายวิชาท่ีนักศึกษา 

ลงทะเบียนแบบเครดิตสามารถสง 
ระดับคะแนนเปนสัญลักษณ G 
(Distinction), P (Pass), F (Fail) 

แทนการสงระดับคะแนนปกติได  

- ตัดขอ 2) ออก - ประธานรับดําเนินการ - 
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               ท้ังนี้ การดําเนินการตาง ๆ จะอยูในดุลยพินิจของแตละวิทยาเขต เพ่ือใหแตละวิทยาเขตสามารถบริหาร

จัดการใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของวิทยาเขต โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตมีอํานาจในการกําหนดแนว

ปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากแนวปฏิบัติตามรางประกาศนี้ได  โดยตองอยูภายในกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

      

     กอนปดการประชุม  ประธานไดกลาวขอบคุณกรรมการท่ีไดเสนอความคิดเห็นตอรางประกาศดังกลาว   

โดยจะรับไปพิจารณาดําเนินการตามความเห็นและขอหวงใย ใหมีความเหมาะสม ครอบคลุม สามารถนําไปสูการ

ปฏิบัติได และจะเสนอรางประกาศฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษในวันท่ี 23 เมษายน 2563 พิจารณา 

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในสถานการณชวงนี้ จะมีประกาศจากทานอธิการบดีแจงใหทราบเปน

ระยะ ๆ ตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

      อุไรรัชต  ราชพิทักษ         สินีนาฏ  บุญชวย  

   (นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ)              (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)    
กรรมการและผูชวยเลขานุการ                                รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการ 
       บันทึกการประชุม                                                 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู             
                                                                      กรรมการและเลขานุการ 
 


