
                  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 56(8/2563)    

วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

โดยประชุมทางไกล ณ หองประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี  

และประชุมผานระบบ Zoom 

---------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

2.    ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     รองประธานกรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

3.    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา  

4.    ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

6.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

7.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

8.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

9.    ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

10.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

11.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

12. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

15.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

16.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม  

18.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศิษฎา  ตันนุกิจ  (แทน) 

19.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

20.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

21.  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      รองศาสตราจารย สพ.ญ.อุษา  เชษฐานนท  

22.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

23.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ดร.อรัชมน  พิเชฐวรกุล 

25. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 

26.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

27.  รองคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ     กรรมการ 

 ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ 

28.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ   

29.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (แทน)          

30.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 
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31.  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  ผูชวยเลขานุการ                

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ)  

32.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาเขตปตตานี 

33.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

34.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

35.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

36.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

37.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 

38.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 

39.  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร   (รักษาการ) 

40.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      อาจารยนัจมีย  หมัดหมาน 

41.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

42.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

      ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

43.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

      อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

44.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

46.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน  (แทน) 
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47.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

48.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

49.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี             

50.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 

51.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์  (แทน) 

52.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิทัศน  เพราแกว  (รักษาการ) 

53.  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

54.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

55.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

56.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

57.  รองคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูมาประชุมไมได 

วิทยาเขตภูเก็ต 

1.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

     อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 

ผูเขารวมประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ดร.กานดา  เซงลอยเลื่อน                 ผูแทนฝายวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน 
2.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน             สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู    
3.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
4.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
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5.   นางจิราภรณ ระฆัง                        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
6.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
7.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
8.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
9.   นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
วิทยาเขตปตตานี 
10. ดร.สมชาย  รัตนคช                        ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
11. นางสาวปริศนา  ชัยดวง                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
12. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                     กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
13. นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                  กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
14. นางสาวมลฤดี  แซแต                     สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต  
15. นางสาวปภัชญา  ชัยพล                  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
16. นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                 สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

17.  นางสาวกมลวรรณ  แสงทอง  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

18.  นางสาวจันทิรา  คงคาวงษ  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

19.  นางสาวเสาวลักษณ  สงวนคํา  คณะการบริการและการทองเท่ียว 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
20. นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ            ผูอํานวยการสาํนักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
21. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์                รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
22. นางสิริน  จันทผลึก                         สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
23. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ               สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
วิทยาเขตตรัง 
24. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ                 สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

              ประธานกลาวเปดการประชุม  พรอมกลาวแนะนํา   และตอนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ทานใหมจากคณะการจดัการสิ่งแวดลอม   และคณะศิลปศาสตร  คือ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี สินุธก 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม และ ดร.อัญชนา รักทอง รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลป

ศาสตร  และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

   1.  การเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี

ในการกําหนดและดูแลนโยบายทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นั้น  คณะ/วิทยาเขต สามารถเสนอเรื่อง

เชิงนโยบายทางการศึกษาในภาพรวม หรือนโยบายของคณะ/วิทยาเขต เพ่ือหารือรวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได  
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   2.  ทุกหลักสูตรท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา    ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให

เปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู  (Outcome Based Education: OBE)  ใหแลว

เสร็จภายในปการศึกษา 2564  ดังนี้  

       1)  วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยขอความรวมมือใหวางแผนการดําเนินการลวงหนา ไมเสนอ

เพ่ือพิจารณาในระยะเวลากระชั้นชิด  

       2)  หลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564        และเสนอคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบแลว สามารถรับนักศึกษาได    ถึงแมยังไมไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบและอนุมัติ 

       3)  กรณีหลักสูตรท่ีครบรอบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว แตยังไมดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

ใหชะลอการรับนักศึกษา 

       4)  กรณีหลักสูตรท่ียังไมครบรอบการปรับปรงุ และไมสามารถดําเนินการปรับปรุงตามนโยบาย 

ไดทันในปการศึกษา 2564 ใหขออนุมัติมหาวิทยาลัยพรอมชี้แจงเหตุผลและแผนการปรับปรุงเปนกรณี ๆ ไป  

   3.  ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา ใหขอมูลเก่ียวกับกําหนดการรับนักศึกษาใหมของปการศึกษา  

2564 และการดําเนินการกรอกขอมูลรายชื่อหลักสูตรในระบบเพ่ือการรับนักศึกษาใหมของปการศึกษา 2564  วา     

มีกําหนดการรับนักศึกษาใหมของปการศึกษา 2564 ไว 4 รอบ 5 รูปแบบ จะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 

2564 ดังนี้  

      - รอบ 1  Portfolio     คือ   ใชแฟมสะสมงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

      - รอบ 2  Quota        คือ   ใชโควตาพ้ืนท่ี เครือขายโครงการพิเศษ 

      - รอบ 3  Admission   คือ   Admission 1 และ Admission 2 เปนระบบรับตรง และรับกลาง 

        รวมกัน 

       - รอบ 4  Direct Admission  คือ รับตรงอิสระ  

      สําหรับการดําเนินการกรอกขอมูลรายชื่อหลักสูตรในระบบเพ่ือการรับนักศึกษาใหมของปการศึกษา  

2564 ใหดําเนินการดังนี้      

        - กรณีหลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการแลว    ใหดําเนินการกรอก 

ขอมูลลงในระบบเพ่ือการรับนักศึกษาของศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบของมหาวิทยาลัยไดเลย 

      - กรณีหลักสูตรท่ีอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร      ใหเตรียมการกรอกขอมูลรายชื่อ 

หลักสูตรลงใน sheet กอน    โดยยังไมสงขอมูลออกไปยังฐานขอมูลรายชื่อหลักสูตรสําหรับการเขาศึกษาตอระดับ 

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2564 ของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กอน      จนกวาหลักสูตรจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการแลว จึงจะสงขอมูลออกได          ซ่ึงจะทําใหหลักสูตรสามารถ

ดําเนินการรับนักศึกษาไดทันเปนรอบ ๆ      ท้ังนี้ หลักสูตรท่ีแจงขอมูลไปยัง ทปอ.แลว แตภายหลังดึงขอมูลออก  

จะตองจายคาปรับ 

  4.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ    ไดใหขอมูลเก่ียวกับกองทุนใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.)   วาในปการศึกษา 2564     ไดขยายการใหกูยืมเงินทุนแกผูกูยืมท่ีมีฐานรายไดครอบครัวตอป 
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จากเดิม ไมเกินปละ 200,000 บาท   เปน  ไมเกินปละ 360,000 บาท   และขยายการใหกูยืมเงินทุนแกผูท่ีศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท ดวย     โดยผูท่ีจะกูยืมเงินทุนดังกลาว ตองมีเกรดเฉลี่ยใน

ระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00   ซ่ึงการขยายการใหกูยืมเงินทุนดังกลาวจะทําใหมีจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาเพ่ิม 

ข้ึน        และขณะนี้   มหาวิทยาลัยกําลังรอประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จาก

กระทรวงการคลัง หากไดรับประกาศแลว จะประชาสัมพันธใหทราบตอไป  

          

วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 55(7/2563)   เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563    ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว   โดยกําหนดทักทวง  

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

        ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข  

 

วาระท่ี 3    นโยบายทางวิชาการ    (ไมมี) 

 

วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา     

 4.1  การจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563  

      ประธานไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม   ลงวันท่ี 12  สิงหาคม  2563   เรื่อง  มาตรการผอนคลายการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ฉบับท่ี 7) การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนในกระทรวงฯ 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19   และขอมูลสรุปการเรียนการสอน online  ของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร  ชวงไวรัสโคโรนา 2019    เพ่ือเปนแนวทางประกอบการพิจารณาการจดัการเรียนการสอนของภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  

      1.  การจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563  ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลงวันท่ี 12 สิงหาคม 2563   เรื่อง  มาตรการผอนคลาย

การเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 7) การปฏิบัติการของ

สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนในกระทรวงฯ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19   

      2.  การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดท้ังในหองเรียน และผสมผสานระหวาง on-site   รวมกับ 

online ตามความพรอม  ความเหมาะสม  และกิจกรรมท่ีเก่ียวของของแตละหลักสูตร     โดยใหคณะ/วิทยาเขต 

กําหนดรูปแบบตามความเหมาะสมของคณะ/วิทยาเขตนั้น ๆ   

       3.  การเปด – ปด ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ยังคงเปนไปตามกําหนดการของ

มหาวิทยาลัย  

       4.  การใชโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน online   ควรหารือรวมกันในคณะเพ่ือใหนักศึกษา 

สะดวกในการเรียน  โดยมหาวิทยาลัยแนะนําโปรแกรม Microsoft Teams และ Google Meet  ในการจัดการ 
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เรียนการสอน online และโปรแกรม e-Testing ในการสอบ online  สวนโปรแกรม Zoom ควรเปนโปรแกรม

สําหรับอาจารยเพ่ือใชในการประชุม online   

      5.  ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (COVID-19)   โดยการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา    ลางมือดวยสบูหรือใชแอลกอฮอลเจล/น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค การเวนระยะหางทางสังคม เปนตน   

       ท้ังนี้ การจัดการเรียนการสอนควรดําเนินการเชิงระบบโดยคณะ/วิทยาเขต มิใชโดยรายวิชา  

 

             4.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร Outcome Based Education (OBE) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี     นําเสนอระบบประเมินการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตร Outcome Based Education (OBE)  ใหท่ีประชุมพิจารณา     เพ่ือพัฒนาใหเปนระบบของการนําเขา

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอนสูการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใชในการ

ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับ PLO หลกัสูตร  CLO รายวิชา/โมดูล การจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย  และการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา       และเปนฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ เพียงแตในขณะนี้ มหาวิทยาลัยโดยผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพ

หลักสูตร ไดดําเนินการพัฒนาและจัดทําระบบดังกลาวแลว โดยพัฒนามาจากระบบ TQF เดิม และปรับใหสอดคลอง

ตามแนวทางของ OBE ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ PLO หลักสูตร  CLO รายวิชา/โมดูล และการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย โดยพัฒนาและจัดทํารวมกับสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนยคอมพิวเตอร)  คาดวาจะ

ดําเนินการใชระบบไดตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป  แตในระบบดังกลาวยังขาดการทวน

สอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตรรับวาจะไปดําเนินการหารือ

กับสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมการทวนสอบฯ ของนักศึกษาดวย   และจะมานําเสนอระบบ

ดังกลาวใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป   

   นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดหารือในประเด็นการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

ซ่ึงวิทยาเขตปตตานีเปนวิทยาเขตเดียวท่ียังไมไดใชแบบฟอรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนในรูปแบบการประเมินแบบ rubric ซ่ึงเปนแบบฟอรม online ท่ีอยูในระบบ

สารสนเทศของนักศึกษา ม.อ. (Student Information System: SIS) ดังนั้น ท่ีประชุมจึงแจงใหวิทยาเขตปตตานีใช

แบบฟอรมดังกลาวตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว รวมท้ังใหวิทยาเขตปตตานีปรับระบบใหมาใชระบบ SIS ของ

มหาวิทยาลัยดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ มีความสะดวก ชัดเจน และเปนรูปแบบเดียวกัน   

  สําหรับ competency ของนักศึกษาท่ีจะระบุในหลักสูตร แมวาจะมีการปรับเปลี่ยนตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย หรือการปรับเปลี่ยนผูบริหารก็ตาม ในหลักการแลว ควรยึดวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ี

ตองการสรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ   ซ่ือสัตย   มีวินัย   ใฝปญญา   จิตสาธารณะ  มีทักษะใน 

ศตวรรษท่ี 21  สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ      และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย   

คือ I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement)   ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝปญญา  จิตสาธารณะ  ไวเปน 

หลักของการดําเนินการ รวมท้ังจะมี competency ของนักศึกษา ม.อ. ท่ีมหาวิทยาลัยกําลังจะพัฒนาข้ึนมาอีกดวย  
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 4.3  การจัดทําระบบสหกิจศึกษา  

          รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี    นําเสนอแนวคิดและข้ันตอนการดําเนินงานสหกิจ 

ศึกษาของวิทยาเขตปตตานี  ใหท่ีประชุมพิจารณา        เพ่ือการพัฒนาและจัดทําระบบสหกิจศึกษาแบบครบวงจร 

(One Stop Service)   เปนฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย   ใชในการเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานดานสหกิจ

ศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวกัน     และเพ่ือการบริการและสนับสนุนงานบริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม  ใหทุกคณะ/วิทยาเขต พิจารณา   และวิเคราะหข้ันตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ดังกลาวกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความเห็น/ขอเสนอแนะไปยังคณะกรรมการวิชาการฯ กอนจะดําเนินการจัดทําเปน

ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย      พรอมท้ังขอใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษาไดวิเคราะหถึงความ

ตองการของสวนกลางดวย เพ่ือจะไดนํามาหารือในการประชุมครั้งหนา      

 

วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  5.1  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  และการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. 2563  

   ฝายเลขานุการ   นําเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 วา  เปนขอบังคับฯ ใหม ท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุม

ครั้งท่ี 415(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 มีมติใหออกขอบังคับนี้  เพ่ือใชบังคับกับนักศึกษาและผูเรียนท่ี

เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป      สําหรับฉบับเดิม คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2558 และนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแต 

ปการศึกษา 2558 ถึงปการศึกษา 2562         ซ่ึงขอบังคับฯ ดังกลาวมีความแตกตางกับระเบียบฯ เดิม  กลาวคือ 

ขอบังคับฯ ประกอบดวย 5 หมวด  คือ หมวด 1 การรับบุคคลเขาศึกษา หมวด 2 ระบบการจัดการศึกษา หมวด 3 

การวัดและประเมินผล  หมวด 4 สถานภาพการศึกษา  และหมวด 5 การสําเร็จการศึกษา มีคําท่ีเพ่ิมเติม คือคําวา 

“คลังหนวยกิต” และ  “ผูเรียน” มีการปรับปรุงคํานิยามของ “นักศึกษา” ไดเพ่ิมการจัดการศึกษาแบบโมดูล และ

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตไวในระบบการจัดการศึกษา  สถานภาพการศึกษา แตกตางจากเดิม  คือ การพนสภาพ

ของนักศึกษาไมมีกําหนดตามระยะเวลาของการศึกษา นักศึกษาท่ีพนสภาพการศึกษาแลวสามารถขอคืนสภาพการ 

ศึกษาได  ไมมีขอจํากัดในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   และไดมีการเพ่ิมคุณสมบัติของผูเรียนไวในคุณสมบัติ 

ของผูรับปริญญาดวย  สําหรับการวัดและประเมินผลไมแตกตางจากฉบับเดิม            ดงัรายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชมุรับทราบ และขอใหทุกหลักสูตรท่ีกําลังปรับปรุงหลักสูตรไดอางอิงขอบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการศึกษาตลอดชีวิต  พ.ศ. 2563 ไวในเลมหลักสูตรดวย 

  

   5.2  การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2564  (TCAS รอบท่ี 1)   
        รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยสัมพันธ แจงใหท่ีประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยและ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)   ไดเห็นชอบในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแลว  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   เรื่อง  หลักเกณฑการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ 



 10 
 

 
ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี       เพ่ือเปนการสรางโอกาสสงเสริมและสนับสนุนใหคน
พิการสามารถเรียนไดในมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จะประสานกับ

วิทยาเขตตาง ๆ ในการจัดเตรียมระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกไวรองรับ ในการคัดเลือกเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาลักษณะความพิการท่ีจะรับเขาศึกษาตอไว 3 ประเภท จาก 9 ประเภท  คือ เปนผูท่ีมีความบกพรองทาง 
ดานรางกายและเคลื่อนไหว เปนผูท่ีมีความบกพรองทางการเห็น  และเปนผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยินหรือสื่อ

ความหมาย มีลักษณะความพิการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันแตสามารถเรียนรูได โดยนักศึกษา
พิการจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตอจากภาครัฐตามอัตราท่ีกําหนดในแตละหลักสูตร  ดังนั้น  ในป
การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยจะรับบุคคลพิการเขาศึกษา (TCAS รอบ 1)    ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาฯ จะมีหนังสือ

แจงไปยังคณะ/วิทยาเขต    เพ่ือใหแจงจํานวนและประเภทของผูพิการท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละหลักสูตร   ดังนั้น  
จึงขอความรวมมือใหคณะ/วิทยาเขต ไดใหโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการดวย          ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชุมรับทราบ   
   
              5.3  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2563 

  รองประธานรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบ    ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร   ปการศึกษา 2563   ใหท่ีประชุมทราบวาเปนผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของ

นักศึกษารหัส 59  รหัส 60 จําแนกตามภาพรวมของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และแผนการตรวจเอกสารการ

สอบภาษาอังกฤษปการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ท่ีประชุมรับทราบ   และรองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต   รายงานขอมูลเพ่ิมเติมของ

วิทยาเขตภูเก็ตวา วิทยาเขตพยายามปรับและหากลยุทธตาง ๆ ในการชวยพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

และประธานขอใหทุกวิทยาเขตพยายามหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาเพ่ือสอบผานดวย  

 

 5.4  แบบฟอรมสรุปขอมูลหลักสตูร ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

                    รองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา      ในการนําเสนอขอมูลหลักสูตรเพ่ือเขาพิจารณาในคณะ 

กรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยไดปรับแบบฟอรมใหม เพ่ือใหการสรุปขอมูลชัดเจนมากข้ึน โดยหลักสูตร

ตองสามารถระบุจุดเดน  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร   เพ่ือนําไปสูประเด็นการเปลี่ยนแปลง  และไดเพ่ิมเติม 

ในหัวขอขอมูลภาวะการไดงานทําของนักศึกษาในรอบ 5 ป สวนหัวขออ่ืน ๆ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ตาง ๆ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตรและการบูรณาการการสอนกับศาสตรท้ังภายใน 

และภายนอกสถาบัน และผลการดําเนินการในรอบ 5 ป  ยังคงเดิม     ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 

การประชุม  

                   ท่ีประชุมรับทราบ 
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             5.5  สรุปการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ ครั้งท่ี 3/2563     

และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี 

1/2563  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 

     รองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงการอุดม 

ศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศ ครั้งท่ี 3/2563  และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2563   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 
   5.6  รายงานการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) 
“COVID-19: The Global New Reality” (ฉบับภาษาอังกฤษ)      

         รองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการประชุม The ASAIHL Online World Congress  

2020 (AOWC-2020) “COVID-19: The Global New Reality” (ฉบับภาษาอังกฤษ)   เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับทราบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

             ท่ีประชุมรับทราบ 

 
   5.7  คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  

   รองประธานแจงวา  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร  และการรวมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตดวยกัน จึงไดมีการปรับคําสั่งเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ข้ึนใหม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   5.8  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา  และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการทํางาน (WIL) 
        ประธานขอถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม 

 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)   

  6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 

       ฝายเลขานุการ แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประจําป 2564 ใหท่ีประชุมทราบวา มีกําหนดประชุม 2 เดือน/ครั้ง ในวันพุธสัปดาหท่ี 2 ของเดือน เวลา 13.30 น.  

โดยเปนการประชุมทางไกล  ณ  หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ    และหองประชุมของ 
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วิทยาเขตตาง ๆ และในการประชุมใชระบบ E-meeting     โดยมีกําหนดการประชุม  ดังรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

             ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

               เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 

 

  สินีนาฏ  บุญชวย         แดง  โฉมทอง 

     (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)        (นายแดง  โฉมทอง) 

รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร     รักษาการแทน รองผูอํานวยการ 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 
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