
                  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 57(1/2564)    

วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 

โดยประชุมทางไกล ณ หองประชุม  210 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.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

12.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

13. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 

15.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

16.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

18.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม  

19.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศิษฎา  ตันนุกิจ  (แทน) 

20.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

21.  ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

22.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.น.สพ.ณรงค ทิพธนวัฒนะ  

23.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

24.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

25.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยณิชนันท คุปตานนท  (แทน)  

26. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 อาจารยจริยภัทร รัตโณภาส  (แทน) 

27.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

28.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ   

29.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (รักษาการ)          

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.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

38.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 

39.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร     

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.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร เสง่ียมกุล   

46.  คณบดีคณะการบริการและการทองเท่ียว      กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ   

 

 



 4 
 

       

47.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

48.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส ขวัญยืน 

49.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

50.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

51.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี             

52.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 

53.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์  (แทน) 

54.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี หนูนิ่ม  (แทน) 

55.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

56.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

57.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

58.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

59.  รองคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูเขารวมประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ                     ผูแทนฝายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ       

2.   ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ                    ผูแทนฝายวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน 
3.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน             สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู    
4.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
5.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
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6.   นางจิราภรณ ระฆัง                        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
7.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
8.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
9.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
10. นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
11. นางสาวนลินี  จิโรภาส                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
12. วาท่ีรอยตรีกองชนก ทองพรัด           สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
13. นายนวนิก จุลนพ                         สํานักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู 
วิทยาเขตปตตานี 
14. ดร.สมชาย  รัตนคช                        ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
15. นางสาวปริศนา  ชัยดวง                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
16. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                     กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
17. นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                  กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
18. นางสาวมลฤดี  แซแต                     สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต  
19. นางสาวปภัชญา  ชัยพล                  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
20. นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                 สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
21. นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ (รักษาการ)  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี         
22. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์ (รักษาการ)      รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี    
23. นางสิริน  จันทผลึก                             สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
24. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ                   สํานักงานวทิยาเขตสุราษฎรธานี  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
              ประธานฯ  กลาวเปดการประชุม พรอมกลาวแนะนําและตอนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ทานใหม จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา   รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขต 

ปตตานี และ ดร.อุไรรัตน อดิเทพสถิต รักษาการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี และ 

ดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ   

    ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2564    มีประเด็นคําถามเก่ียวกับประกาศ เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนการสอนและการ

สอบในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  (COVID-19)   วาประกาศดังกลาวจะ

สิ้นสุดการดําเนินการในวันท่ี 31 มกราคม 2564 จึงมีคําถามวา หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดการเรียน 

การสอนและการสอบอยางไร  ดังนั้น ในประเด็นนี้ ประธานฯ จึงแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะหารือในวาระนโยบาย

ทางวิชาการตอไป   
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วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 56(8/2563) เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี  

30 พฤศจิกายน 2563 

        ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข  

 

วาระท่ี 3    นโยบายทางวิชาการ      

               3.1  แนวทางการจดัการเรยีนการสอน และการสอบในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

         ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา  มหาวิทยาลัยมีประกาศ  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนและการสอบในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)  ฉบับลงวันท่ี 

4 มกราคม 2564  เพ่ือปองกันการระบาด และลดการแพรกระจายการติดเชื้อ โดยกําหนดแนวทางการจัดการเรียน

การสอนและการสอบ คือ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม  

2564 และใหใชการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือการจัดการเรียน

การสอนท่ีไมมีการรวมกลุมกันในชั้นเรียนรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค

ท่ีระบุไวในรายวิชา เปนตน      และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนและการสอบตามประกาศดังกลาวกําหนดไว

จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564  ประธานฯ จึงหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ

สอบของมหาวิทยาลัย     และการฝกงานทุกรูปแบบรวมถึงการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หรือการปฏิบัติ

สหกิจศึกษา หลังวันท่ี 31 มกราคม 2564  วาจะดําเนินการอยางไร      ซ่ึงท่ีประชุมไดเสนอและใหความเห็น โดยมี

ขอสรุป ดังนี้ 

          1. ใหใชการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย ผสมผสานการเรียนออนไลน การเรียนในชั้นเรียน รวมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนท่ีเนนการ 

สรางทักษะการคิดวิเคราะห   การแกปญหา   การปฏิบัติ   และอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcome) ไดตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในรายวิชา         โดยมอบอํานาจให วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร 

พิจารณารูปแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน   ท่ียืดหยุนและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและทันตอสถาน 

การณ  แตยังคงไวซ่ึงแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 

และการสอนเชิงรุก (Active Learning)  

     2. การจัดสอบทุกรายวิชา ใหผูสอนพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในหองสอบ 

อยางเดียว   เปนการวัดผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ผสมผสานท้ังการสอบในหองสอบรวมกับการวัดและประเมินผล  

รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เชน การสอบออนไลน การนําขอสอบไปทํานอกหองสอบ  (take home 

exam) การสะทอนคิด (reflection) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เปนตน ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับสัดสวน

การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีแตละรายวิชาไดระบุไวในหลักสูตร  

     3. ใหวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร     จัดเตรียมหองเรียนท่ีมีความพรอมของระบบและอุปกรณการ

เรียนรูออนไลน  เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําแกนักศึกษาท่ีมีปญหาเรื่องอุปกรณ  สถานท่ี  และเครือขายสัญญาน  
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     4. แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในกรณีสถานการณฉุกเฉินของการแพรระบาดของโรคไวรัส 

โคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ระลอกท่ี 2 สําหรับการฝกงานทุกรูปแบบรวมถึงการฝกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษา ขอใหวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร พิจารณาตามลักษณะของพ้ืนท่ี

ควบคุม ตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  

         4.1 กรณีพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด (สีแดง)  

     1) นักศึกษาท่ีฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาอยูแลว ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายนักศึกษา 

โดยใหหลักสูตรประสานกับนักศึกษาและสถานประกอบการ    เพ่ือรวมกันหาแนวทางการจัดการ    เพ่ือดูแลความ 

ปลอดภัยสูงสุดใหกับนักศึกษา ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อยางเครงครัด     ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงคจะเดินทางกลับ หรือสถานประกอบการไมสามารถดําเนินการ

เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาได  ใหสถานประกอบการสงตัวนักศึกษากลับ ท้ังนี้ วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร 

ตองจัดเตรียมสถานท่ีกักตัวและดําเนินการตามมาตรฐานการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค        โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยสูงสุด  รวมท้ังจัดกิจกรรมหรือแหลงงานในพ้ืนท่ีปลอดภัยรองรับ  เพ่ือใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานตอใหครบ

เง่ือนไขของการฝกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษา และไมเปนเหตุใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

     2) นักศึกษาท่ียังไมไดเดินทางไปฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา     หามมิใหเดินทางไปใน

พ้ืนท่ีดังกลาว ยกเวน การฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการในลักษณะ work from home โดย 

นักศึกษาอยูในพ้ืนท่ีเดิมของตนเอง  

         4.2 กรณีพ้ืนท่ีควบคุมสูง (สีสม)  

     1) นักศึกษาท่ีฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาอยูแลว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกงานหรือ 

ปฏิบัติสหกิจศึกษาในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสูด (สีแดง) 

     2) นักศึกษาท่ียังไมไดเดินทางไปฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง 

เขาไปฝกในพ้ืนท่ีดังกลาว ขอใหวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร ดําเนินการชี้แจงใหนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการหรือแนว 

ทางการควบคุมการแพรเชื้อของจังหวัดนั้น ๆ อยางเครงครัด   และใหวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร ติดตอประสานงาน

กับสถานประกอบการเพ่ือจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยใหนักศึกษา     และจัดระบบติดตามดูแลนักศึกษา

อยางใกลชิด  

         4.3 กรณีพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   

     1) นักศึกษาสามารถเดินทางไปฝกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีไมใชพ้ืนท่ีสีแดง

หรือสีสมไดตามปกติ แตท้ังนี้ ใหนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมการแพรระบาดของจังหวัด

นั้น ๆ อยางเครงครัด  

     2) นักศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหชะลอการเดินทางท้ังหมดไปจนกวาสถานการณ 

จะคลี่คลายตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และประกาศมาตร 

การของจังหวัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะออกประกาศตอไป ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวด ใหเสนออธิการบดี 

พิจารณาอนุญาต 

     อนึ่ง การจัดตารางสอบของภาคการศึกษาหนาจะไมกําหนดตารางสอบกลางภาค แตจะกําหนด

เฉพาะตารางสอบปลายภาค    และการจัดการสอบอาจลดเวลาลงจากเดิม เชน รายวิชา 3 หนวยกิต  เดิม ใชเวลา

ในการสอบ 3 ชั่วโมง ปรับลดเหลือ 1.5 ชั่วโมง  เปนตน  
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     นอกจากนี้  ประธานแจงวา จะหารือกับรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

เก่ียวกับการ  download แอปพลิเคชั่น PSU Care  ของนักศึกษา เพ่ือการติดตามขอมูลการเดินทางและประเมิน

ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     และจะประสานกับรองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงดูแลเรื่องนี้ตอไป  

 

วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา     

   4.1 เรื่องสืบเนื่อง  

       4.1.1 การจัดทําระบบสหกิจศึกษา  

         ประธานฯ ขอเลื่อนวาระนี้  โดยใหนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป  

 

   4.2 เรื่องเสนอใหม 

        4.2.1 ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา ตามแนวทาง Outcome Based Education 

(OBE) 
             รองประธานฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา 

ตามแนวทาง OBE โดยแจงวา คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งท่ี 111(16/2563)  

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เสนอใหทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาตามแนวทาง OBE ใน 2 ประเด็น ดังนี้  

1) ใชแนวทางการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา ตามแนวทางการเขียนแบบเดิม คือ  

ไมตองระบุผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา/ชุดวิชา ไวในเลมหลักสูตร  หรือ 

2) ใชแนวทางการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา ตามแนวทางการเขียนแบบเดิม และ 

ใหนําคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา และผลลัพธการเรียนรูไปไวในภาคผนวก  

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตามขอ 2) คือ ใชแนวทางการเขียนคําอธิบายรายวิชา/ 

ชุดวิชา ตามแนวทางการเขียนแบบเดิม และใหนําคําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา และผลลัพธการเรียนรูไปไวในภาคผนวก  
 

       4.2.2 แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสวนท่ี 

เก่ียวของกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  
                ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงเรื่อง แนวปฏิบัติการ 

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย ใหมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ดังนี้  

1. กรณีหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนวันท่ี 24  

มิถุนายน 2563 จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2560  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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2. กรณีหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาระหวางวันท่ี  24 

มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง   

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2560      และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561   หรือเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ แลวแตความประสงคของแตละสถาบันอุดมศึกษา  

3. การพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 

2565 เปนตนไป  จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ   ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ 

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 

     รองประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในขอ 2. 

     มติท่ีประชุม  ใชหลักเกณฑการเผยแพรผลงานทางวิชาการ   เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการ 

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561         

 

       4.2.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา 

ตลอดชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ........ 
                ฝายเลขานุการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา รางขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. .............  ซ่ึงขอยกเลิกความในขอ  33(ข)(3) 

วรรคหนึ่ง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. 2563 และใหใชความดังตอไปนี้แทน  

      “I (Incomplete)  หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ  ใชเม่ืออาจารยผูสอน 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควร

ใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม

สมบูรณ หรือใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสัญลักษณ I   จากอาจารยผูสอนหรือผูประสานงานรายวิชาตาม

ความในขอ 42(ก)(2)  แหงขอบังคับนี้    เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใด     นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพ่ือ 

ดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป      หรือหนึ่งสัปดาหแรก 

ของภาคฤดรูอน หากวานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย   เม่ือพนกําหนดดังกลาว ยังไมสามารถวัด 

และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E หรือ สัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแต

กรณีทันที” 

              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ........ 
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วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

   5.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจงวา มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีโครงสรางของขอบังคับเชนเดียวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตร ีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

       มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

   5.2 รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ปการศึกษา 2563  

        ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร แจงใหท่ีประชุมทราบ   เรื่อง  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ 

ทุกประเภทการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รหัส 59  และรหัส 60    ขอมูลผลการสอบจํานวน 

2 รอบ ของปการศึกษา 2563  (ขอมูล ณ วันท่ี 4 มกราคม 2564)  ใหท่ีประชุมทราบดังนี้  

       1) รายงานผลการสอบของนักศึกษารหัส 59   ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย วามีจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 7,652 คน  สอบผานตามเกณฑ คือ 7,560 คน  คิดเปนรอยละ 98.80   และสอบไมผาน 92 คน คิดเปน  

รอยละ 1.20 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว พบวาวิทยาเขตตรังมีนักศึกษาสอบผานตามเกณฑท้ังหมดแลว 

ในขณะท่ีวิทยาเขตภูเก็ต  และวิทยาเขตหาดใหญ     มีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานสูงกวาวิทยาเขตอ่ืน ๆ   โดย

วิทยาเขตภูเก็ต   มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 559 คน   สอบไมผาน 46 คน  คิดเปนรอยละ 8.23   และวิทยาเขต

หาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,497 คน สอบไมผาน 39 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ คิดเปน

รอยละ 1.12  

       2) รายงานผลการสอบของนักศึกษารหัส 60  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  วามีจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 7,100 คน สอบผานตามเกณฑ คือ 6,547 คน  คิดเปนรอยละ 92.21  และสอบไมผาน 553 คน  คิดเปน 

รอยละ 7.79 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว พบวา วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตปตตานี มีจํานวนรอยละของ

ผูสอบไมผานสูงกวาวิทยาเขตอ่ืน ๆ  โดยวิทยาเขตภูเก็ต  มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 457 คน สอบไมผาน 143 คน  

คิดเปนรอยละ 31.29 และวิทยาเขตปตตานี มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,630 คน สอบไมผาน 171 คน จากคณะ

ศึกษาศาสตร  (หลักสูตร 5 ป)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะ

วิทยาการอิสลาม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 10.49   

      สําหรับวิทยาเขตภู เก็ตเปนวิทยาเขตท่ีมีระดับมาตรฐานคะแนนภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จึงทําใหมีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานสูงกวาวิทยาเขตอ่ืน ๆ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

วาระการประชุม  และคาดวาผลการสอบรอบท่ี 3 นักศึกษาท่ีสอบไมผานจะมีจํานวนลดลง  จากภาพรวมของผลการ

สอบภาษาอังกฤษดังกลาว ประธานฯ มีความเห็นวา  ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษามี

แนวโนมท่ีดีข้ึน สําหรับวิทยาเขตและคณะท่ีนักศึกษายังสอบไมผาน ขอใหรองอธิการบดีและคณบดีของวิทยาเขตและ

คณะนั้น ๆ ไดกํากับดูแลดวย  

       มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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   5.3 ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (OBE)  

ในปการศึกษา 2564   

                   รองประธานฯ ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (OBE) ในปการศึกษา 2564 นั้น  ขณะนี้ มีหลักสูตร 

ท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 39 หลักสูตร ดังนี้  

      1.  หลักสูตรท่ีประสงคขอปดหลักสูตรในปการศึกษา 2564 เปนตนไป จํานวน 3 หลักสูตร  

(ตองดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร กอนเปดปการศึกษา 2564) 

                  2.  หลักสูตรท่ียังไมไดดําเนินการเสนอเรื่องมายังสํานักการศึกษาฯ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฯ จํานวน 36 

หลักสูตร (ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ  ใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา 2564 มิฉะนั้น จะไม

สามารถเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ได)   

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

      อนึ่ง หากขอมูลดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการนําเสนอในครั้งนี้ ขอใหคณะ/หลักสูตรจัดทํา

หนังสือแจงไปยังมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เพ่ือจะไดมีหลักฐานตอไป พรอมท้ังขอความรวมมือใหหลักสูตรท่ียัง

ไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ  (OBE )  ใหรีบดําเนินการ

ใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย     โดยเฉพาะหลักสูตรปหนาปก พ.ศ. 2559  ตอง

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและไดรับอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2564 มิฉะนั้น จะไมสามารถเปดรับนักศึกษาในป

การศึกษา 2564   และหลักสูตรจะไมผานตามเกณฑการประเมินหลักสูตรในรอบการประเมินของปการศึกษา 2564 

ดวย ท้ังนี้ กรณีท่ีมีปญหาใด ๆ ขอใหติดตอไปยังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

      นอกจากนี้  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา  การดําเนินปรับปรุงหลักสูตรและการนําเขาขอมูลในระบบ 

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online CHECO) ตองใชระยะเวลาเม่ือ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว หลักสูตรจะตองนําเขาขอมูลในระบบ CHECO ภายใน 15 วัน   โดยเม่ือนําเขา

ขอมูลแลว สํานักการศึกษาฯ จะตรวจสอบขอมูล และประสานหลักสูตรแกไขขอมูลในระบบหากมีขอผิดพลาด เม่ือ

หลักสูตรแกไขแลว จึงจะสงขอมูลในระบบไปยัง สป.อว.       และ สป.อว. มีข้ันตอนการพิจารณาหลายข้ันตอน ซ่ึง

หลักสูตรจะตองแกไขตามขอสังเกตของ สป.อว. เม่ือ สป.อว.พิจารณาครบถวนแลว จึงจะแจงรับทราบหลักสูตรใน

ระบบ ซ่ึงใชระยะเวลาคอนขางนาน เพ่ือลดระยะเวลาดังกลาว  จึงขอความรวมมือหลักสูตรดําเนินการและตรวจสอบ

ขอมูลหลักสูตรท่ีนําเขาในระบบ CHECO ดังนี้  

       1.  นําเขาขอมูลภายใน 15 วัน หลังไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว  และตรวจสอบขอมูล

อยางรอบคอบ ท้ังนี้ หากหลักสูตรไมไดนําเขาขอมูลตามกําหนดเวลา มหาวิทยาลัยจะติดตามไปยังคณบดีโดยตรง 

       2.  กรณีสํานักการศึกษาฯ ตรวจสอบแลวมีขอควรแกไข ขอใหแกไขในจุดอ่ืนท่ีเก่ียวของและสัมพันธ

กันดวยในทุกท่ี  

       มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.4 การจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรูปแบบดิจิทัล  

(PSU Digital Transcript) 
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          ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร  เปน 1 ใน 9  สถาบันการศึกษานํารองท่ีรวมจัดทํามาตรฐาน    แนวทางการดําเนินงานและการจัดทํา

เอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงขณะนี้  มหาวิทยาลัยอยูระหวางการออกแบบ  และจัดทําระบบ 

การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล (PSU Digital Transcript) เพ่ือใหบริการ 

แกนักศึกษาและศิษยเกาท้ัง 5 วิทยาเขต ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 เปนตนไป   ท้ังนี้ การจัดทําเอกสารสําคัญ 

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลจะมีความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง  ไมสามารถปลอม

แปลงเอกสารได รวมท้ังหนวยงานท่ีจะรับนักศึกษาสามารถดําเนินการตรวจสอบไดเองผานระบบ online ใชเวลา

เพียง 2 วินาที เทานั้น  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.5 หลักสูตร non degree ท่ีไมกําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญา ของสถาบันฮาลาล 

       ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา  สถาบันฮาลาล ไดเสนอขอเปด

หลักสูตร non degree ท่ีไมกําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญา   จํานวน 1 ชุดวิชา   คือ  ชุดวิชา 842-N01 การ

จัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร non degree   ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  และโดยมติเวียน  เม่ือวันท่ี  

24 ธันวาคม 2563 แลว  

       ท้ังนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร  ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเชิญชวนใหมีการเปดหลักสูตร  

non degree โดยแจงวา คณะใดท่ีสนใจจะขอเปดหลักสูตร non degree ท่ีไมกําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญา 

สามารถ download แบบฟอรม  “รายละเอียดชุดวิชา (Module) เพ่ือขอเปดเปนหลักสูตร non degree สําหรับ

ผูเรียน (Learners)   ไดท่ีเว็บไซตของสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู :  https://eila.psu.ac.th/  

       ประธานฯ แจงเพ่ิมเติมวา ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังจะสํารวจความพรอมในการเปดหลักสูตร non 

degree ท่ีอยูในเลมหลักสูตร   ซ่ึงหลักสูตรจะตองแจงการขอเปดไปยังฝายทะเบียนและประมวลผล   โดยหลักสูตร

สามารถดําเนินการเปดรับผูเรียนจากภายนอกเพ่ือรวมเรียนกับนักศึกษาในหลักสูตรได การดําเนินการข้ึนอยูกับการ

บริหารจัดการของหลักสูตรเอง    สําหรับหลักสูตร non degree ท่ีอยูไมอยูในเลมหลักสูตร  จะตองแจงการขอเปด

ไปยังสํานักการศึกษาฯ และในการพิจารณาเพ่ือขอเปดหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอยางรวดเร็ว จึงขอเชิญ

ชวนทุกคณะจัดทําหลักสูตร non degree   อนึ่ง สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจํานวนนักศึกษานอยเปนเวลา

ตอเนื่องกัน   หรือมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผน  อาจตองเปลี่ยนเปนเปดหลักสูตรแบบ non degree   โดย

จัดทําเปนชุดวิชา (module) เพ่ือ reskill/upskill/newskill ใหแก ผูเรียน แทนการเปดหลักสูตรใหม      

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.6 เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการเสนอหัวขอพิเศษและปญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

       รองประธานฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบวา จากการปรับโครงสรางหนวยงานใหมและไดปรับเปลี่ยน 

บทบาทหนาท่ีในการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเดิมอยูภายใตการกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย  เปน 

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        และเพ่ือใหการเสนอหัวขอพิเศษและปญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

https://eila.psu.ac.th/
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สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีดังกลาว ดังนั้น การเสนอขอเปดสอน “หัวขอใหม” ภายใตรายวิชาหัวขอ

พิเศษและปญหาพิเศษ ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีไดระบุไวในเลมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ๆ จึงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ

ในการดําเนินการ  จากเดิม แจงไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เปน

วาระเพ่ือทราบ   เปลี่ยนเปน   แจงไปยังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ เปนวาระเพ่ือทราบ แทน  

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

  

               เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

    สินีนาฏ บุญชวย          แดง โฉมทอง 

     (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)        (นายแดง  โฉมทอง) 

รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร     รักษาการแทน รองผูอํานวยการ 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

  


	วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

