
                  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 54(6/2563)    

วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 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.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

7.    ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

8.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

9. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 

11.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

12.  รองคณบดีฝายการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรตัน   แสงจันทร  

13.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

14.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      รองศาสตราจารยสมสมร  ชิตตระการ 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

16.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ 

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ดร.อรัชมน   พิเชฐวรกุล 

18. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ดร.โสภิณ   จิระเกียรติกุล 

19.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ภิสชัเพ็ญ 

21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง  (แทน) 

22.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

23.  รองคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ     กรรมการ 

 ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ 

24.  ผูแทนฝายวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน     กรรมการ 

      ดร.กานดา  เซงลอยเลื่อน 

25.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

26.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

 นายแดง  โฉมทอง (รักษาการ) 

27.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                        กรรมการและเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

28.  นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

29.  นางจิราภรณ  ระฆัง                                                          ผูชวยเลขานุการ   

วิทยาเขตปตตานี 

30.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

31.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 
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32.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

33.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 

34.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 

35.  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร   (รักษาการ) 

36.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      อาจารยนัจมีย  หมัดหมาน 

37. รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

38. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

     ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

39. ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

     อาจารยนฤมล  ทองหนัก 

วิทยาเขตภูเก็ต 

40.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

41.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 

42.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

43.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส  ขวัญยืน 

44.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 อาจารยทักษิณา  ศรีประชา  

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

46.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี             

47.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 
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48.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์  (แทน) 

วิทยาเขตตรัง 

49.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

50. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ     กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

51.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

52.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

 

ผูมาประชุมไมได 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

2.   รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

วิทยาเขตปตตานี 

3.   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.    อาจารยสุพิชชา  เอกอุรุ    ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกิจการตางประเทศ   

2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา 

3.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุินี  สินุธก  (แทน)     คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

4.   ดร.ณติกา ไชยานุพงศ     คณะวิทยาการจัดการ 

5.   นางสาวดาวรัตน  พูนศรีรัตน    วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ 

6.   นางเจิดจันทน  อติพันธ        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

7.   นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.   นางปณิญชญาณ สุวรรณชาตรี   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

9.   นางกาญจนา  กองสวัสดิ์    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

10. นางสาวสุทอง  แซตั้ง        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

11. นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

12. นางสาววภิาดา  หนูอุไร   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
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วิทยาเขตปตตานี 

13.  ดร.สมชาย  รัตนคช         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี   

14.  นางสาวปริศนา  ชัยดวง  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

15.  นางสาวซาฟนี  ลาเตะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

16.  นางสาวฐิติกานต ทัพภะ  กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

วิทยาเขตภูเก็ต 

17.  นางสาวมลฤดี แซแต  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

18.  นางสาวปภัชญา ชัยพล   กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

19.  นางสาวสุธิตา ทัศนภาณุ  กองวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

20.  นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์          ผูอํานวยการกองวชิาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสรุาษฎรธาน ี

21.  นางสิริน  จันทผลึก          กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

22.  นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

วิทยาเขตตรัง 

23.  นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ    สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

              ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทราบเก่ียวกับ

องคประกอบของท่ีประชุมวา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการทุกวิทยาเขตและรองคณบดีฝายวิชาการทุก

คณะท่ีไดรับมอบหมายและมอบอํานาจในการตัดสินใจจากคณบดี         เม่ือมีการดําเนินการท่ีเกิดจากท่ีประชุมนี้ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการตองสื่อสารไปยังรองอธิการบดีวิทยาเขต   สวนรองคณบดีฝายวิชาการ ตองสื่อสารไปยัง

คณบดีเพ่ือใหรับทราบขอมูล      เนื่องจากมีประเด็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร (กบม.)   เก่ียวกับการดําเนินการของฝายวิชาการวา วิทยาเขต/คณะตาง ๆ ไมรับทราบขอมูลและใหฝาย

วิชาการไดรับฟงความคิดเห็นจากวิทยาเขต และคณะตาง ๆ ดวย    จากประเด็นนี้ ประธานจึงขอใหรองอธิการบดี

ฝายวิชาการทุกวิทยาเขต และรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะไดดําเนินการสื่อสารไปยังตนสังกัดตอไปดวย  

   

วาระท่ี 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมและรับทราบการขอมติเวียน 

  2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

ครั้งท่ี 49(1/2563) เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 

  2.2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

ครั้งท่ี 50(2/2563) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 
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 2.3  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยวาระ 

เวียน  ในคราวประชุมครั้งท่ี 51(3/2563)  เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563     และครั้งท่ี 52(4/2563)  เม่ือวันท่ี 8 

เมษายน 2563   

 2.4  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

ครั้งท่ี 53(5/2563) เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563  

       ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมตามวาระท่ี 2.1, 2.2 และ 2.4  โดยไมแกไข  สําหรับวาระท่ี  

2.3  ท่ีประชุมรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยวาระเวียน  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 51(3/2563) เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563 และครั้งท่ี 52(4/2563) เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2563   

เรื่อง   การรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 

การรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา รหัส 59 (ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563)   

 

วาระท่ี 3    นโยบายทางวิชาการ 

              3.1  นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก)  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)  

       ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงความคืบหนาของรางประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) วา    หลังจากท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี 53(5/2563) เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563 ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือมหาวิทยาลัย

ไปปรับปรุงประกาศดังกลาว  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี 413(3/2563) นัดพิเศษ      

เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2563 ไดเห็นชอบรางประกาศ และขณะนี้ไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 

หลังจากนั้นจะแจงวิทยาเขต/คณะ รับทราบตอไป  

  ตอมาประธานไดสรุปสาระสําคัญของรางประกาศท่ีเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามให 

ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

       1)  มหาวิทยาลัยไดอนุโลมแนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจัด 

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

       1.1)  รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 2/2562  และภาคฤดูรอน/2562 หรือเปดสอนเปนราย 

ปการศึกษา 2562 ท่ีมีความจําเปนไมสามารถสงระดับคะแนนมายังมหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนด ใหสามารถขยาย 

ระยะเวลาการสงระดับคะแนนได ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

                         1.2)  รายวิชาแบบนับหนวยกิตสะสมท่ีไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนปกติได ให 

สามารถเลือกสงระดับคะแนนเปนสัญลักษณ  G (Distinction),  P (Pass)   และ F (Fall) แทนการสงระดับคะแนน 

ปกติได  

      1.3)  นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 สามารถขยายระยะเวลาการ 

สําเร็จการศึกษาได จนถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
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      1.4)  นักศึกษาปริญญาตรีท่ีอยูในสถานภาพการรอพินิจ ซ่ึงตองพนสภาพนักศึกษาในภาคเรียน 

ท่ี 2/2562  หรือภาคฤดูรอน/2562 ใหยกเวนสถานภาพตกออก    โดยใหยึดสถานภาพเดิมในภาคเรียนท่ี 1/2562  

รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย  

                        1.5)  การเปด-ปด ภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ยังคงเดิม     โดยจะเปดเรียนภาค 

เรียนท่ี 1/2563  ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563  

      1.6)  การรายงานตัวของนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้นป  ใหรายงานตัว 

ผานระบบ online กรณีท่ีไมสามารถรายงานตัวผานระบบ online ได ใหสงเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย 

     1.7)  นักศึกษาท่ีไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

สามารถขอผอนชําระใหเสร็จภายในภาคเรียนท่ี 1/2563      กรณีท่ีไมสามารถผอนชําระใหเสร็จภายในภาคเรียนท่ี  

1/2563 ใหเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยผานคณะตนสังกัด  

       2)  การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563  

      ในกรณีท่ีไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได หรือมีแนวโนมเขาสูรูปแบบปกติแบบ 

ใหม (New Normal) การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ใหดําเนินการตามแนวทางตอไปนี้  

      2.1)  การจัดการเรียนการสอน  ใหจัดรูปแบบ online หรือรูปแบบอ่ืนท่ีไมรวมกลุมกันในชั้น

เรียน เชน การมอบหมายงาน การทํารายงาน โจทยปญหา เปนตน หรือรูปแบบผสมผสาน สําหรับการเรียนการสอน

แบบ online ไมไดหมายความวา จัดการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีทุกวิชาแบบ online อยางเต็มรูปแบบ     แตให

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหจัดแบบ Active Learning   โดยตองสอน 

online  ในเนื้อหาทฤษฎีของรายวิชา ไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต   และตองเปนแบบ interactive ดวย   ท่ีเหลืออีก  

50 เปอรเซ็นต เปนการมอบหมายงานหรือการทํากิจกรรมในรูปแบบใดก็ไดท่ีเปน Active Learning ท่ีอาจารย

สามารถวัดและประเมินผลได  

             รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิก หรือปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ หรือ 

ภาคสนาม หรือรายวิชาวิทยานิพนธท่ีตองใชหองปฏิบัติการ อาจารยตองออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหม หรือ

มอบหมายงาน  ซ่ึงอาจารยตองใชดุลยพินิจอยางมากในการหาวิธีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เชน การจัดตาราง

การใชหอง การจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีเขาใชหองปฏิบัติการตอครั้งเพ่ือเวนระยะหางไมใหแออัด โดยตองคํานึงถึง

ความปลอดภัยเปนสําคัญ   

      2.2)  การวัดและประเมินผล 

              อาจารยและหลักสูตรตองพิจารณาทบทวนเพ่ือหารูปแบบและวิธีการการวัดและประเมิน 

ผลท่ีเหมาะสม โดยมิใชการวัดและประเมินผลจากการสอบแบบทฤษฎีเพียงอยางเดียว แตตองวัดและประเมินผล

จากกิจกรรมท่ีไดมอบหมายดวย  

  3)  การเตรียมการสําหรับอนาคต  

       มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   จัดทํา platform การ 

จัดการเรียนรูแบบใหม โดยจัดอบรมการสอนในรูปแบบตาง ๆ  เปนชุดอยางตอเนื่อง  รวมท้ังจัดอบรมการวัดและ

ประเมินผลใหแกอาจารยดวย   จัดเวทีใหอาจารยท่ีสอนเกงเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดระบบเพ่ือเชื่อมการสอน 
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สด online  ของอาจารยเขากับระบบ LMS เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขาเรียนไมไดตามเวลาหรือยังไมเขาใจเนื้อหาสามารถ

เขาเรียนรูทบทวนดวยตนเองตลอดเวลา    รวมท้ังจัดใหมีการแนะนําการเตรียมตัวในรูปแบบใหมใหแกนักศึกษาดวย  

       มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

online และใหสถานวิจัยนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศและคณะศึกษาศาสตรสํารวจวิเคราะห 

ขอมูลเพ่ือทําวิจัยสถาบัน เพ่ือจะไดทราบวาการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบใหมจะสรางทักษะใหกับนักศึกษาได

อยางไร เปนตน  

 

        ท่ีประชุมรับทราบ และประธานไดตอบคําถามในประเด็นตาง ๆ ของท่ีประชุมสรุปได ดังนี้  

1. วิชาปฏิบัติการชั้นสูงของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ท่ีผานมาไดเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563  

แตจากสถานการณของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) หากจะปรับเปลี่ยนใหเปดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2/2562 แทน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะกอน จะดําเนินการไดหรือไม   ซ่ึงประธานแจงวา คณะสามารถ 

ดําเนินการปรับเปลี่ยนรายวิชาท่ีจะสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 กับภาคเรียนท่ี 2/2562 ได โดยคณะสามารถดูแล

บริหารจัดการไดเอง และสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงตองอยูในดุลยพินิจของคณะ และไมตองคํานึงถึง

รายวิชาบังคับกอนหรือบังคับรวมท่ีกําหนดใหตองเรียนรายวิชาใดกอนหรือหลัง 

2. การรายงานตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ของปการศึกษา 2563  ซ่ึงรายงานตัวผานระบบ  

online ไมไดพบนักศึกษาเพ่ือสอบสัมภาษณ    ตอมาเม่ือนักศึกษายืนยันสิทธิ์พบวานักศึกษามีความบกพรอง    เชน   

ตาบอดสี กรณีเชนนี้จะดําเนินการอยางไร  ซ่ึงประธานแจงวากรณีท่ีนักศึกษาไดรับการประกาศใหเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว ตอมาคณะพบวานักศึกษามีความบกพรองทางใดทางหนึ่ง คณะจะปฏิเสธการรับ

นักศึกษาผูนั้นไมได     ขณะนี้ไมมีการสอบสัมภาษณนักศึกษา     แตคณะสามารถใหนักศึกษาสงเอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ ใหพิจารณากอนจะประกาศใหเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาได    หากคณะไดประกาศรายชื่อนักศึกษาใหเปนผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาและนักศึกษาไดมารายงานตัวแลว คณะจะตองหากระบวนการเพ่ือชวยใหนักศึกษาผูนั้นสามารถศึกษาได 

3. การสอนแบบ online พบปญหาของ  Hardware  ความเร็วของ internet  และ license  

ของระบบ Zoom ไมเพียงพอ อยากใหชวยตรวจสอบวามหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการสอนแบบ 

online ไดพรอมและเพียงพอหรือไม  ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาแจงวา ความเร็วของ  

internet ข้ึนอยูกับนักศึกษาวาอยูในหรือนอกมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาอยูนอกมหาวิทยาลัยความเร็วของ 

internet ไมกระทบกับความเร็ว internet ของมหาวิทยาลัย เพราะความเร็ว internet ข้ึนอยูกับ server ของ

บริษัทนั้น ๆ ท่ีนักศึกษาไดสมัครใช  สวนความเร็ว internet ของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการใชงานไดอยาง

เพียงพอ สําหรับ license ของระบบ Zoom มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหแลววาตองซ้ือเพ่ิม 

4. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรใหนักศึกษาอยางไร ซ่ึงผูชวยอธิการบดี 

ฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาแจงวา   ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไมไดจัดหาคอมพิวเตอรใหนักศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอร notebook มหาวิทยาลัยจะจัดหาซิมการด และ internet เพ่ือให 

connect ได   อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะดูแลและสํารวจความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอรของนักศึกษาใน

แตละวิทยาเขตตอไป  
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               3.2  แผนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันรอบและไมกระทบกับการกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ                     

การศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา  

        ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร แจงวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะ/วิทยาเขต 

ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome 

Based Education: OBE) เพราะท่ีผานมาหลักสูตรท่ีจะเปดในปการศึกษา 2563 มีบางหลักสูตรดําเนินการไมทัน 

ไมไดกรอกขอมูลในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: 

CHECO) ทําใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและวัฒนธรรม (อว.) ไมไดรับรองหลักสูตร  สงผลให

นักศึกษาไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพัน

กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ได  ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพรอมในปการศึกษา 2564 จึงขอใหคณะ/วิทยาเขต 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทาง OBE ดังนี้ 

        1.  หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2558  เพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563  คณะ/วิทยาเขตได 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว 

 2.  หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562  คณะ/วิทยาเขตตองดําเนินการปรับปรุงใหแลว 

เสร็จทุกหลักสูตร ดังนี้  

 2.1  หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2559  ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในเดือน 

  พฤศจิกายน 2563 

       2.2  หลักสูตรท่ีมีหนาปก พ.ศ. 2560–2562  ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในเดือน 

  มกราคม 2564 

  ประธานจึงขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการของแตละวิทยาเขต และรองคณบดีฝายวิชาการของทุก

คณะไดกํากับและติดตามใหคณะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทาง OBE ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว หากพบวาหลักสูตรใดไมดําเนินการ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหรับนักศึกษาและเปดสอน ดังนั้น เม่ือ

หลักสูตรผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวขอใหคณะรีบดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ CHECO ทันที

ภายใน 1 สัปดาห รวมท้ังกรณีท่ีหลักสูตรไดรับการแจงผลกลับจาก อว. ใหแกไข ขอใหรีบดําเนินการดวย ท้ังนี้ เพ่ือมิ

ใหสงผลกระทบตอการกูยืมเงินจาก กยศ. และ กรอ. ของนักศึกษา 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

  3.3  หลักสูตร  non-degree,  upskill  และ  reskill 

  ประธานแจงวา จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาทุกสถาบันมีจํานวนลดลง ดังนั้น 

จึงจําเปนตองปรับแผนการรับนักศึกษาจากระดับปริญญาตรี เปนแผนเพ่ิมการรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท และ

เอก  และแผนการรับบุคคลท่ัวไปเขาศึกษาตอท่ีไมใชการเรียนในระบบเพ่ือรับปริญญาโดยเปนหลักสูตรพัฒนาทักษะ 

กําลังคน เพ่ือทําใหเกิดทักษะใหม หรือพัฒนาทักษะเดิมใหทันสมัยยิ่งข้ึน ซ่ึงก็คือ หลักสูตร non-degree,  upskill  

และ  reskill เปนหลักสูตรท่ีเปนชุดวิชา (module) ซ่ึงไมใชหลักสูตรของการฝกอบรมท่ัวไป แตเปนหลักสูตรท่ีตอง

พัฒนาใหเกิดทักษะใหม ดังนั้นจํานวนชั่วโมงการเรียนรู จึงกําหนดเปน 5 หนวยกิต หรือ 9 หนวยกิตข้ึนไป  ซ่ึงข้ึนอยู 
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กับชุดวิชาท่ีเรียน และขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังสรางโปรแกรมเพ่ือรองรับผูท่ีสนใจท่ัวไปท่ีตองการเรียนในหลักสูตร

นี้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ซ่ึงสามารถสะสมหนวยกิตท่ีเรียนเพ่ือรับปริญญาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ผูเรียน  และจากการสํารวจขอมูลท้ัง 5 วิทยาเขต พบวา มีหลักสูตร non-degree ท่ีมีจํานวนหนวยกิตต้ังแต 5 

หนวยกิตข้ึนไป ท่ีสนใจจะเปดรับในภาคเรียนท่ี 1/2563   จํานวน 60 กวาชุดวิชา โดยมีหลักการวา ผูท่ีเรียนจบใน

หลักสูตรนี้ จะไดรับความรูโดยตองทําอะไรเปน ท่ีเปนของใหม และสามารถวัดประเมินผลได สําหรับหลักสูตร non-

degree ท่ีมีจํานวน 3 หนวยกิต หากสนใจจะเปดสอน ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากอน ดังนั้น หาก

อาจารยทําการปรับปรุงหลักสูตรควรทําชุดวิชาควบคูไปดวยเพ่ือเปดรับนักศึกษาในระบบและบุคคลท่ัวไปในคราว

เดียวกัน ซ่ึงจะทําใหภาระงานสอนของอาจารยไมมากจนเกินไปและมีผูเรียนเพ่ิมข้ึน  กรณีเปน non-degree ท่ีอยูใน

หลักสูตรใหใชรหัสเดียวกับรหัสรายวิชาในหลักสูตรแตเปดรับบุคคลท่ัวไปเรียนดวย กรณีเปน non-degree ท่ีอยู

นอกหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดทํารหัสชุดวิชาและแจงใหทราบ ซ่ึงหากสนใจจะเปดสอนขอใหแจงมายังสํานัก

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู พรอมรหัสชุดวิชา  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตร 

พรอมท้ังเปดรับผูสนใจใหสมัครมายังระบบของมหาวิทยาลัย   

      ประธานแจงเพ่ิมเติมวา เม่ือสัปดาหท่ีผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) แจงวา

มีงบประมาณเหลืออยูจํานวนหนึ่งและตองการจัดทําหลักสูตร non-degree เพ่ือ upskill  และ  reskill ในสาขา

ตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับ 8 สาขากอน ดังนี้  

      1)  Digital  

      2)  Care Giver 

      3)  Smart Farming 

      4)  Creative Content 

      5)  Food for the Future   

      6)  Data Science 

      7)  Robotics กับ AI  

      8)  Smart Tourism  

ซ่ึงมีเง่ือนไขวาจะตองพัฒนาคน 2 กลุม  กลุมแรก คือ กลุมคนท่ีวางงาน เปนกลุมคนท่ีมีงานทําแลวถูกใหออกจาก

งาน หรือกลุมคนท่ีทําธุรกิจของตัวเองแลวธุรกิจไมสามารถดําเนินตอไปไดจนตองเลิกกิจการ หรือกลุมคนท่ีเพ่ิงจบ

และยังไมมีงานทํา กลุมท่ีสอง คือ กลุมคนท่ีมีงานทําแตตองการเพ่ิมประสบการณ หรือไดทักษะใหม ๆ โดยมีเกณฑ

ในการพิจารณา ดังนี้  

1. ตองเปนหลักสูตรท่ีมีสวนรวมกับสถานประกอบการหรือภาคธุรกิจ หรือความตองการของกลุม 

คน ตั้งแต day one หรือเปนคูสัญญาตอกัน โดยสัญญาวาจะสงบุคลากรมาเรียน  

2. ตองมีจํานวนกลุมเปาหมาย ท่ีมีจํานวนมาก โดยมี commitment วา ผูเรียนอยางนอย 30 คน  

ตองไดงานทําทันที  

      เนื่องจากการดําเนินการมีระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิดและงบประมาณคอนขางนอย มหาวิทยาลัย

จึงไมสามารถแจงเรื่องดังกลาวไปยังคณะ/วิทยาเขตพิจารณาได จึงไดคัดเลือก 2 สาขา จากหลักสูตร non-degree 

ท่ีมีอยู  คือ  สาขา Care Giver   ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  และ  คณะพยาบาล 
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ศาสตร วิทยาเขตปตตานี  เพราะมีความรวมมือกับบริษัทท่ีดูแลผูปวย และ อบต./อบจ. ตามลําดับ  และสาขาดิจิทัล  

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงยังไมมีความรวมมือกับคูสัญญาท่ีชัดเจน 

      การดําเนินการสําหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปดสอนหลักสูตร non-degree 

แบงเปน 2 ระยะ ดังท่ีกลาวขางตน คือ การดําเนินการของระยะแรก สําหรับการดําเนินการของระยะท่ี 2 

มหาวิทยาลัยขอใหคณะ/วิทยาเขต ไดเตรียมดําเนินการหาคูสัญญาเพ่ือขอรับการสนับสนุน เนื่องจากยังมีระยะเวลา

ใหดําเนินการ และงบประมาณมีมากกวาระยะแรก จํานวนผูเรียนในหลักสูตรนี้จะทดแทนจํานวนนักศึกษาในระบบท่ี

ลดลง รายไดท่ีเรียกเก็บจากคาเลาเรียนหลักสูตรจะเปนผูกําหนดคาใชจายดังกลาวเอง ดังนั้น หลักสูตรจึงควรระบุ 

skill ในการเรียนท่ีผูเรียนจะไดรับใหชัดเจน รวมท้ังการวัดและประเมินผล ท้ังนี้ จํานวนกลุมเปาหมายตองไมนอย

กวา 30 คน   

 

      ท่ีประชุมรับทราบ  และมีประเด็นคําถามเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้  

1. เง่ือนไขของการจัดทําหลักสูตร non-degree ท่ีระบุวาตองมีความรวมมือกับภาคเอกชนเปน 

เง่ือนไขท่ีบังคับไวเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใชหรือไม ซ่ึงประธานแจงวา ใช 

นอกจากภาคเอกชนแลว สามารถมีความรวมมือกับภาครัฐ เชน  อบต. หรือ อบจ. ได  

      2.   สามารถนํารายวิชาในหลักสูตรนานาชาติ ท่ีเปนชุดวิชาซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ จัดทําเปนหลักสูตร non-degree สําหรับผูสนใจท่ัวไป เรียนวันเสาร-วันอาทิตย โดยสอนเปน

ภาษาไทย แลวสะสมหนวยกิตไว (credit bank) เพ่ือรับปริญญา สามารถดําเนินการไดหรือไม ซ่ึงประธานแจงวาให

ดําเนินการเปดรับผูสนใจได สําหรับการสะสมหนวยกิตเพ่ือรับปริญญาดังกลาวข้ึนอยูกับผูสอนวาจะใหผูเรียนเทียบ

โอนหนวยกิตไดหรือไม เนื่องจากเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยใชภาษาไทยเหมือนกับการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษ หากผูสอนยินยอมใหเทียบโอนจากชุดวิชานี้โดยวัดและประเมินผลจากเนื้อหาท่ีเรียนและจากผลลัพธ

การเรียนรู หรือเทียบโอนจากประสบการณการทํางานหรือผลงานของผูเรียนเพ่ือสะสมหนวยกิตไว  ใหคณะ

ดําเนินการปรับหลักสูตรดังกลาวใหรองรับการดําเนินการสําหรับรับปริญญาตามหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร

ปกติ ภายหลังตอไป 

      3.   ตองการจะเปดหลักสูตรพิเศษ เพ่ือเรียนวันเสาร-วันอาทิตย จากหลักสูตรท่ีมีอยูแลว  แตมี

จํานวนภาคการศึกษาท่ีแตกตางกัน จะสามารถดําเนินการไดหรือไม  ซ่ึงประธานแจงวาสามารถดําเนินการได ข้ึนอยู

กับการบริหารจัดการภายในของหลักสูตรเอง โดยอาจขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจัดการเรียนการสอนเปน

โครงการพิเศษ สอนวันเสาร-วันอาทิตย ได 

      และเนื่องจาก วิทยาเขตภูเก็ตมีคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-วันอาทิตย หลาย

ประเด็น เชน หลักสูตร non-degree การสอบ comprehensive และเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีเหมือนกับ

นักศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน การเรียนในภาคฤดูรอน คาเลาเรียน การเทียบโอนรายวิชาในระดับ ปวช.เพ่ือมาเรียน

ระดับปริญญาตรี เปนตน      ประธานจึงขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต หารือรวมกับคณะท่ี

เก่ียวของภายในวิทยาเขตโดยสรุปประเด็นท่ีตองการดําเนินการ พรอมท้ังสงเลมหลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันแจงมายัง

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากอน จากนั้นจะนัดหารือกับวิทยาเขตภูเก็ตตอไป 
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 3.4  แผนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

                 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือ

เปนขอตกลงเบื้องตนวา อาจารยตองสอนเนื้อหาทฤษฎีแบบบรรยายไมเกิน 50 เปอรเซ็นต และอีก 50 เปอรเซ็นต   

เปนการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการจัดฝกปฏิบัติการเพ่ือฝกทักษะใหแกนักศึกษา   และไดให

โจทยเพ่ือระดมความคิดวา  หากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID–19) ลดลง ซ่ึง

นั่นหมายความวา การเขาสูสภาวะปกติมีแนวโนมท่ีดีแตยังดีไมมาก เพราะเปนการเขาสูสภาวะปกติในรูปแบบใหม 

(New Normal) นักศึกษาบางสวนอาจกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยได และในการจัดการเรียนการสอนมีความ

จําเปนตองจัดปฏิบัติการเพ่ือฝกทักษะใหแกนักศึกษา ประธานจึงมีความกังวลใจในเรื่องดังกลาววาจะมีแนวทางใน

การดําเนินการอยางไร จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยนําเสนอประเด็นประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

1. การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 จะไมสามารถกลับมาดําเนินการเรียนรวมกันตามปกติ 

ได แตอาจจะดําเนินการไดบางสวน   ซ่ึงตองทํางานรวมกันของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต     โดยวิทยาเขต

หาดใหญกับวิทยาเขตปตตานีจะมีความยุงยากเพราะมีวิชาฝกปฏิบัติการจํานวนมาก       ยังไมรวมสายวิทยาศาสตร 

สุขภาพท่ีมีวิชาฝกปฏิบัติการจํานวนมากเชนกัน แตคาดวาสายวิทยาศาสตรสุขภาพคงมีแนวทางในการจัดการของตน

อยูแลว  

2. กรณีนักศึกษาชั้นปท่ี 1  ตองเรียนวิชาฝกปฏิบัติการรับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร    ซ่ึงคณะ 

วิทยาศาสตรก็ตองพิจารณาวาจะฝกปฏิบัติการในเรื่องใดกอนหรือหลัง  คณะอ่ืนหากใชหองปฏิบัติการของคณะ

วิทยาศาสตรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะวิทยาศาสตร ดังนั้นการคิดเพ่ือวางแผนจะคิดแยกเปนรายคณะ

ไมได 

3. นักศึกษาจะมาพรอมกัน และอยูในหอพัก หองละ 3-4 คน เชนเดิมไมได จําเปนตองมีการ 

สลับกันวาคณะใดเขาอยูกอนหรือหลัง ซ่ึงตองมีการหารือรวมกันระหวางคณะและตองหารือท้ังระบบ สวนสายวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี และคณะทางสายศิลปศาสตร ก็ตองฝกทักษะใหแกนักศึกษาของตนเชนกัน ดังนั้นคณะจึงตอง

คิดวางแผนในคณะของตนดวย 

      จากนั้น ประธานขอใหคณะ/วิทยาเขตเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้  

      คณะวิทยาศาสตร  แจงวา  สําหรับวิชาปฏิบัติการ คณะคิดไว 3 รูปแบบ ดังนี้  

1) Homemade Experiment    นักศึกษาจะตองหาอุปกรณภายในบาน  

ทําการทดลองตามวิธีการและคําอธิบายจากอาจารย แตจะทําไดเพียง 1-2 การทดลองเทานั้น  

2) ชุด Kit การทดลอง    คณะจะจัดสง ชุด Kit การทดลองใหนักศึกษา 

ทางไปรษณีย 

3) Demonstration  

       วิทยาเขตปตตานี  แจงวา   กําหนดสถานการณไว 3 รูปแบบ ดังนี้  

1) สีแดง  คือ ไมสามารถกลับสูสภาวะปกติได จังหวัดตาง ๆ ถูกปดไม 

สามารถเดินทางขามจังหวัด ลักษณะเชนนี้การจัดการเรียนการสอนเปนแบบ online ท้ังหมด  

2) สีเหลือง  คือ เขาสูสภาวะท่ีมีแนวโนมท่ีดีแตยังดีไมมาก  นักศึกษา 

อาจกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยไดบางสวน  
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3) สีเขียว  คือ  กลับสูสภาวะปกติ แตจะเปนสภาวะปกติแบบใหม  

(New Normal) 

         ดังนั้น วิทยาเขตจึงตองทํา social distancing เพ่ือกระจายนักศึกษา โดยการ

สํารวจพ้ืนท่ีท่ีรองรับ สํารวจ hot spot area พบวาตองใชพ้ืนท่ีมาก หองเรียนไมเพียงพอ จึงตองเรียนแบบ online 

และเม่ือสํารวจนักศึกษาเก่ียวกับความพรอมในการเรียนออนไลนไดรับขอมูลวา นักศึกษายังไมมีความพรอมในหลาย

เรื่อง เชน มีเฉพาะสมารทโฟน (smart phone) ไมมีสัญญาณ internet (แกปญหาโดยจัดซ้ือซิมการดใหแก

นักศึกษา)  สิ่งแวดลอมทางบานมีเสียงรบกวน มีภาระงานท่ีบาน ทํางาน part-time และบางกลุมไมมีอุปกรณ

สําหรับใชในการเรียน online  ดังนั้น จึงขอใหรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะนําขอมูลไปพิจารณาวางแผน และ

นัดประชุมรวมกัน 

        วิทยาเขตสุราษฎรธานี แจงวา ขณะนี้เปนการเรียนแบบ online ซ่ึงไดสํารวจนักศึกษาแลว พบวา

นักศึกษามีความพรอม อาจมีปญหาดานความเร็ว internet แตไมมีปญหาเรื่องรูปแบบการเรียนแบบ online เพราะ 

ใชการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning สําหรับการเรียนในหองปฏิบัติการ งดการรวมกลุม กําหนดใหเขา

เรียนไดไมเกิน 20 คน และมอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานท่ีบาน มีการสอบปากเปลา สําหรับการดําเนินการของ

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ข้ึนอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประธานกลาวชื่นชมวิทยาเขตสุราษฎรธานีท่ีไดจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning อยางเขมแข็ง จึงไมมีปญหามากนักในการจัดการเรียนการสอนแบบ online  

   วิทยาเขตภูเก็ต แจงวา กําลังประเมินพ้ืนท่ีเพ่ือทํา social distancing ซ่ึงพบวาหองเรียนไม

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน อาจตองขยายเวลาสอนเพ่ือใหจัดไดหลายกลุม สําหรับการสอนนักศึกษา

ตางชาติท่ีกลับประเทศแลว ชวงเวลาท่ีจัดการเรียนการสอนไมตรงกัน ซ่ึงประธานไดใหขอแนะนําเก่ียวกับ พ้ืนท่ี

สําหรับการทํา social distancing คือ 5 ตารางเมตร ตอ คน โดยมีระยะหางไมนอยกวา 2 เมตรตอคน สวน

นักศึกษาตางชาติเม่ือทําการสอน ใหอาจารยบันทึก VDO และเชื่อมโยงไปยังระบบ LMS ซ่ึงนักศึกษาสามารถศึกษา

ดวยตนเองไดตลอดเวลา  

    วิทยาเขตตรัง แจงวา ในภาคเรียนท่ี 2/2562  จะจัดการเรียนการสอนแบบ online ทุกรายวิชา  

และสอบ online รวมท้ังทํางานแทนการสอบในชั้นเรียน เนื่องจากศาสตรของวิทยาเขตตรังไมมีการเรียนโดยใช

หองปฏิบัติการ สําหรับการเรียนท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศมาเลเซีย จัดโดยใชวิธีสลับภาค

เรียน โดยใหนักศึกษาเรียนในปการศึกษาหนา และหากในภาคเรียนท่ี 1/2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสอนแบบ 

online วิทยาเขตตรังสามารถดําเนินการได  

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอความเห็นวา  กรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงใหนักศึกษากลับมาเรียนท่ี 

มหาวิทยาลัยได      ควรจัดใหมีการบริหารจัดการนักศึกษาเปนกลุม  โดยการกักตัว 14 วัน กอนเขาเรียนในชั้นเรียน 

และในขณะท่ีถูกกักตัว ควรจัดใหเรียน online ไปดวย  

      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  แจงวา     คณะรับนโยบายการสอนแบบ online ของมหาวิทยาลัยไป 

ปฏิบัติ โดยแจงใหทุกรายวิชาสงแผนการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนท่ี 1/2563 และเลือกการจัดการเรียน

การสอนในลักษณะผสมผสาน คือ จัดแบบ online และเรียนในหองปฏิบัติการ โดยใชลักษณะ social distancing 

นอกจากนี้ จะมีนักศึกษาตางชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนท่ีจะเดินทางมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย ซ่ึงในเรื่องนี้ประธาน

แจงวา   ควรคิดใหนักศึกษาเหลานั้นเรียนท่ีประเทศตนเองกอนดีกวาการใหกลับมา เพราะการเดินทางกลับเขามาใน 
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ประเทศไทยในขณะนี้ ยังตอบไมไดวาสามารถมาไดหรือไม เนื่องจาก ข้ึนกับนโยบายของประเทศ ดังนั้น การเรียน

การสอนควรทําเปน VDO แลวเชื่อมไปยังระบบ LMS โดยอาจารยควรมีโอกาสไดเจอนักศึกษาในลักษณะ online 

เพ่ือตอบคําถามของนักศึกษาดวย 

    คณะเศรษฐศาสตร เสนอใหมีจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และจํากัดจุดเขา-ออก แบบโรงพยาบาล  

โดยมหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณเพ่ือคัดกรองท้ังหอพักและโรงอาหาร มีมาตรการกําหนดในการเขาพัก และการ

รับประทานอาหาร สําหรับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรมีการระดมความคิดจากทุกคณะเพ่ือการ

บริหารจัดการ อาจมีหลาย model เชน เรียนแบบ intensive ใหเสร็จภายใน 1 สัปดาห เปนตน  

    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน เรียนถามวา มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการ

อยางไรเก่ียวกับการจองหอพัก การเขาอยูหอพัก ของนักศึกษา การคิดคาหอพัก รวมท้ังขอแนะนํากรณีท่ีจองหอพัก

ไมได  สวนการจัดการเรียนการสอน เสนอใหจัดแบบ module หรือสอนใหเสร็จภายใน 1-2 เดือน  

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ

ปลูกพืช ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และเปน outcome หลัก มีจํานวนนักศึกษาเปนกลุมใหญท่ี

จะตองฝกปฏิบัติ จะบริหารจัดการอยางไร ท่ีประชุมจึงไดเสนอแนวคิดวา อาจารยตองการใหนักศึกษาไดเรียนรูอะไร

จากการปลูกพืช ใหคิดสรางสถานการณการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในเรื่องนั้นไวหลาย ๆ รูปแบบ  

หากสถานการณ COVID-19 แยลง จะเลือกใชสถานการณการเรียนการสอนแบบใด รวมท้ังความเห็นอ่ืน เชน คณะ

ตองหาสถานท่ีปลูกพืชใหมากข้ึนหรือปลูกท่ีบาน แลวถายรูปสงอาจารย หรือใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเพ่ือเปนเกษตร

แนวใหมท่ีไมตองมีคนปลูก  หรือรวมกลุมรายวิชาท่ีตองใชวิธีการปลูกพืชไวดวยกัน   เพ่ือจะไดศึกษาและปฏิบัติใน

ครั้งเดียวใหแลวเสร็จ เพราะในสถานการณเชนนี้ ไมควรใหนักศึกษามารวมกันท่ีแปลงปลูกผักเปนจํานวนมาก ซ่ึงทาง

คณะรับวาจะนําไปหารืออีกครั้งเพ่ือหาวิธีการไมใหเกิดการรวมกลุมกัน เพราะวิชาดังกลาวมีความจําเปนสําหรับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1  

    ประธานสรุปวาทุกวิทยาเขตไดมีการวางแผนสําหรับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณดังกลาว และไดย้ําอีกครั้งวา หากสถานการณมีลักษณะสีแดง และสีเหลือง ดังแนวคิดของวิทยาเขต

ปตตานี ขอใหคณะ/วิทยาเขต ไดคิดวางแผนเพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการโดยไมตองรอการสั่งการจาก

มหาวิทยาลัย ใหคํานึงถึงผลลัพธท่ีจะไดรับ  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนตามแบบเดิมจะไมมี ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนในแบบใหม ตองผสมผสาน ท้ังแบบ online และการกลับมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยของนักศึกษาบางสวน โดย

มีหลักการวา  ในหองเรียน   หองปฏิบัติการ   หอพัก   นักศึกษาตองไมแนน  และไมแออัด   ใหมีการสลับเวลาเรียน 

สําหรับประเด็นเรื่องหอพัก โรงอาหาร หองสมุดและเรื่อง e-book เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาไดมีแหลง

สืบคน ประธานรับไปหารือรวมกับผูบริหารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจุดตรวจเขา-ออก ดวย สวนเรื่องชั่วโมงกิจกรรมขอให

วิทยาเขตคิดวางแผนและดําเนินการ    โดยประธานจะหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาฯ  นอกจากนี้  

ประธานขอใหทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ จํานวน

รายวิชาปฏิบัติการ พ้ืนท่ีในการรองรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีอยูหอพัก  แลวเสนอรางแผนการดําเนินการการ

บริหารจัดการเพ่ือรองรับการกลับมาเรียนของนักศึกษาบางสวน โดยใหความสําคัญกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และการ

สลับกันเรียนของชั้นปอ่ืน ๆ รวมท้ังการรวมรายวิชาปฏิบัติการตาง ๆ ไวดวยกัน โดยสงรางแผนดังกลาวมายัง

มหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคม 2563         สําหรับวิทยาเขตหาดใหญขอใหเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ  
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intensive สอนใหจบโดยเร็ว สวนคณะท่ีใหบริการสอนใหแกนักศึกษาคณะอ่ืนควรเชิญคณะท่ีเก่ียวของมาหารือ

รวมกัน เชน คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร โดยวิทยาเขตหาดใหญจะมีการประชุมเพ่ือหารือกันอีกครั้ง และใน

การประชุมครั้งหนาจะนําเสนอแผนดังกลาวของทุกวิทยาเขต 

 

     3.5  แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลางท่ีรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 

       ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ไดนําเสนอเรื่อง แนวทางการจัดการเรียน

การสอนรายวิชากลางท่ีรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)    ซ่ึงสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนท่ีมีขนาดใหญ  เชน  

รายวิชา 001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียังยืน เพ่ือท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้  

       1.  จัดการเรียนการสอน online  100 เปอรเซ็นต  

       2.  ขอความรวมมือคณะสํารวจความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ ของนักศึกษาในการเรียน 

online  

       3.  จัดทําบทเรียนและการสงชิ้นงาน (เอกสาร) ใหแกนักศึกษาท่ีไมมีความพรอมในการเรียน 

online เชน ไมมีคอมพิวเตอร แท็บเล็ต  สมารทโฟน  โนตบุกคอมพิวเตอร หรือไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต ฯลฯ  

       4.  จัดใหมีการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต  

 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ  

          

วาระท่ี 4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

              4.1  รายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต   

       วิทยาเขตภูเก็ตไดเสนอรายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งท่ี 

22(1/2563) เม่ือวันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563 เพ่ือท่ีประชุมรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม ดังนี้  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ  การอนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาเอก  การอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  การ

อนุมัติเปดรายวิชาระดับปริญญาตรี/โท และการอนุมัติปรบัปรุงรายวิชา 

 

        ประธานขอใหท่ีประชุมไดศึกษาและรับทราบรายงานการดําเนินงานของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 

เนื่องจากการประชุมมีเวลาจํากัด พรอมท้ังไดขอบคุณวิทยาเขตภูเก็ตท่ีไดรายงานใหท่ีประชุมทราบทุกครั้ง    

 

              4.2  การนําคูมือเพ่ือการศึกษาและการฝกอบรมดานวารสารศาสตร เรื่อง “การเสนอขาว ขาวลวง 

และขอมูลบิดเบือน” ใชในการเรียนการสอน 

       ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงวา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดม 

ศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   ไดสงสําเนาหนังสือของกรมประชาสัมพันธเก่ียวกับการนําคูมือเพ่ือการ 
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การศึกษาและการฝกอบรมดานวารสารศาสตร เรื่อง “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูลบิดเบือน” ใชในการเรียน

การสอน โดยกรมประชาสัมพันธรวมกับองคการยูเนสโก สํานักงานประเทศไทย จัดแปลเปนภาษาไทยในรูปแบบ

คูมือ E-book เพ่ือใหสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการอางอิงประกอบการ

เรียนการสอน หรือสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยตลอดจนนําไปประยุกตใช

เปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน   โดยสามารถดาวนโหลด E-book ภาษาไทย  ไดท่ี  

http://unesdoc.unesco.org/ark/48223/pf0000372137        เพ่ือท่ีประชุม รับทราบ ดังรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม และขอความรวมมือทุกคณะ/วิทยาเขต พิจารณานําขอมูลและสาระสําคัญของ

คูมือดังกลาวไปประยุกตหรือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรตามความเหมาะสม  

 

        ประธานขอใหท่ีประชุมไดศึกษาและรับทราบ การนําคูมือเพ่ือการศึกษาและการฝกอบรมดาน

วารสารศาสตร  เรื่อง  “การเสนอขาว ขาวลวงและขอมูลบิดเบือน”  ใชในการเรียนการสอน  เนื่องจากการประชุมมี 

เวลาจํากัด 

 

4.3 รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา รหัส 59     (ขอมูล ณ วันท่ี 30  

เมษายน 2563) 

       ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตรไดรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของ

นักศึกษา รหัส 59 ปการศึกษา 2562 ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 ตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัยวา   มีจํานวนนักศึกษาท่ีผานแลว 97.25%   และยังสอบไมผาน 2.75%  จําแนกตามวิทยาเขต  

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

  - วิทยาเขตหาดใหญ       มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน   46 คน  คิดเปน   1.39%  

       - วิทยาเขตปตตานี         มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน     8 คน  คิดเปน   0.52% 

       - วิทยาเขตภูเก็ต           มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน  108 คน  คิดเปน  23.79%  

       - วิทยาเขตสุราษฎรธานี   มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน     6 คน  คิดเปน   0.51% 

       - วิทยาเขตตรัง             มีจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน    30 คน  คิดเปน   4.10% 

       อนึ่ง วิทยาเขตตรังขอปรับขอมูลจํานวนนักศึกษาสอบไมผาน โดยไดรายงานเพ่ิมเติมวาไดจัดสอบ  

online เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563  และวันท่ี 30 เมษายน 2563   ดังนั้น จํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานจึงลดลง 

จาก 30 คน  เหลือ 7 คน   (คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 5 คน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 คน)  และได 

สงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยในวันนี้ดวย  

  นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวานักศึกษาสามารถสอบ  

online เปนรายบุคคลได  และสําหรับนักศึกษารหัส 59  สามารถแจงผลสอบเปนรายบุคคลมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

ปรับขอมูลในระบบ SIS เนื่องจากผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหสั 59 จะมีผลตอการสําเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษา        ประธานจึงขอใหคณะ/วิทยาเขตนําขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานดังกลาวใหคณะ/หลักสูตร 

ดําเนินการจัดสอบใหแกนักศึกษา แลวสงผลสอบมายังมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ  ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

สําหรับคณะการบริการและการทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต     จะดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาท่ี 

http://unesdoc.unesco.org/ark/48223/pf0000372137%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3
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ไมจบในชวงภาคฤดูรอน ซ่ึงภาคฤดูรอนของวิทยาเขตภูเก็ต คือ เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม  ดังนั้น จึงใหคณะการ 

บริการและการทองเท่ียว แจงผลสอบภาษาอังกฤษมายังมหาวิทยาลัยภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

 

         ท่ีประชุมรับทราบ  

  

          

เลิกประชุมเวลา  16.46 น. 

 

         วิไลลักษณ  ปรีชาพานิช       สินีนาฏ  บุญชวย 

    (นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช)             (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)    

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการ 

            บันทึกการประชุม                                       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู             

                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
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