
           

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ครั้งท่ี 59(3/2564)    

วันพุธท่ี 19 พฤษภาคม 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.    ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

4.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

5.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

6.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

7.    ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

8.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

9.    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

10.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

11.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ดร.กิติพล นวลทอง    (แทน) 

12.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

13.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน 
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง      (แทน)  

16.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

18.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

19.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.น.สพ.ณรงค ทิพธนวัฒนะ  

20. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

21.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

22.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

23.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยณิชนันท คุปตานนท     

24. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 อาจารยปพิชญา  แซลิ่ม   (แทน) 

25.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

26.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      ดร.จิราภรณ  เรืองยิ่ง      (แทน)   

27.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (รักษาการ)          

28.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

29.  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   ผูชวยเลขานุการ                

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ)  

30.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 
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วิทยาเขตปตตานี 

31.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

32.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

33.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

34.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

35.  คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร   กรรมการ 

 อาจารยภักดี ตวนศิริ    

36.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร     

37.  รองคณบดีฝายวิชาการ และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      ดร.ยาสมิน  ซัตตาร 

38.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

39.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

      ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

40.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

      อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

41.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

42.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร เสง่ียมกุล   

43.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

44.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส ขวัญยืน 

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

46.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      
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วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

47.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี         

48.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ เพียรโรจน  (รักษาการ) 

49.  คณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 ดร.ศักดา ขจรบุญ  (แทน) 

50.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที  (รักษาการ) 

51.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

52.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

53.  คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

54.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

55.  รองคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูมาประชุมไมได  

1.    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา  

2.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

3.    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

ผูเขารวมประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ    ผูแทนฝายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ       

2.   ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ                           ผูแทนฝายวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  

    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  

3.   รองศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศรีสุรางค  สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา วิจัยและสารสนเทศ 

             คณะทันตแพทยศาสตร  
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4.   รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข    รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

            (ดานวิชาการ)  

5.   ผูชวยศาสตราจารยชุติพร จิโรจนกุล      ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษา  

6.   อาจารยสุพิชชา เอกอุรุ     ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกิจการตางประเทศ  

7.   นายนุกูล กุลสิรวิชย     กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ วิทยาเขตหาดใหญ 

8.   นางสาวธสร จิโรภาส        กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ วิทยาเขตหาดใหญ 

9.   นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน      สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

10. นางสาวดลณพร ชาติพันธ      สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

11. นางสาววิภาดา  หนูอุไร                      สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
12. นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู 
13. นางจิราภรณ ระฆัง                         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
14. นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
15. นางเจิดจันทน  อติพันธ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
16. นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
17. นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
18. นางสาวนลินี  จิโรภาส                     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
วิทยาเขตปตตานี 
19. ดร.สมชาย  รัตนคช                         ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
20. นางสาวปริศนา  ชัยดวง                    กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
21. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                      กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
22. นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
23. นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม                    กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
24. นายอัฟกัน  เจะเตะ                      กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
25. นางสาวนริศรา  สาแล                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
26. นางสาวมลฤดี  แซแต                      สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต  
27. นางสาวปภัชญา  ชัยพล                   สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
28. นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ  จันทรอุดม     รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา       

                                                                  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี (รักษาการ) 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี  หนูนิ่ม รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

                                                                  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง (รักษาการ) 
31. นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ (รักษาการ)       ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี         
32. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์ (รักษาการ)           รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี    
33. นางสิริน  จันทผลึก                                  สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
34. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ                        สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธาน ี 
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วิทยาเขตตรัง  
35. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ   สํานักงานวิทยาเขตตรัง         

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม         พรอมกลาวแนะนําและตอนรับ  

กรรมการทานใหม     คือ  ดร.ยาสมิน ซัตตาร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร วิทยาเขตปตตานี  และ 

รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู (ดานวิชาการ) 

ซ่ึงจะมาเปนกรรมการทานใหม ใหท่ีประชุมรับทราบ จากนั้น ประธานจึงดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี ้

 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ   

  1.1  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม (New Normal) ในสถานการณ 
การแพรระบาด และหลังการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
  1.2  แนวปฏิบัติการจัดสอบกลางภาค ปการศึกษา 2564  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยยังคงใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
รูปแบบใหม (New Normal)    ในสถานการณการแพรระบาด และหลังการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564 และแนว

ปฏิบัติการจัดสอบกลางภาค ปการศึกษา 2564  ตามหนังสือบันทึกขอความ ท่ี มอ 015.2/64-ว 0472 ลงวันท่ี 5 
เมษายน 2564 เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ซ่ึงกําหนดเปดเรียน
ตามปกติ คือ วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ยกเวน วิทยาเขตภูเก็ตกําหนดเปดเรียนตามกลุมประเทศอาเซียน และแจง

เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ของวิทยาเขตหาดใหญ วาจะ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรอยเปอรเซ็นต นักศึกษาไมตองมาท่ีมหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือจากวิทยา
เขตตาง ๆ ใหจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 แบบออนไลนรอยเปอรเซ็นต ดวย และ

ขอใหแตละวิทยาเขตมีหนังสือแจงไปยังผูปกครองของนักศึกษาทุกคนเพ่ือทราบดวย ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลดการ
แพรกระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร  
  จากนั้นไดใหวิทยาเขตตาง ๆ แจงท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของแตละวิทยาเขต 

และสรุปเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดังนี้  

1. งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ังหมด และใหจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

(Hybrid learning) โดยใชการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ ผสมผสานท่ี
สามารถวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในรายวิชา  

2. กรณีท่ีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีตองเสริมสรางทักษะการปฏิบัติจริงตามขอกําหนดของ 

วิชาชีพ และมีเง่ือนไขของเวลาในการใชทุน  เชน  การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ขอใหหลักสูตรพิจารณาตามท่ีจําเปนจริง และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการดวยมาตรการควบคุมและดูแลความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจงใหวิทยาเขตทราบ  
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3. ชะลอการฝกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ และจัดกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีเทียบเทาทดแทน 

หลีกเลี่ยงการเดินทาง แตหากสวนงานพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งยวดอันจะสงผลตอการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา และไมสามารถจัดกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทนได ขอใหสวนงานยื่นขออนุมัติตอรอง
อธิการบดีวิทยาเขตท่ีกํากับดูแล และดําเนินการชี้แจงใหนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมการ
แพรเชื้อของจังหวัดนั้น ๆ อยางเครงครัด   และใหสวนงานติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ/หองปฏิบัติการ  

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษารวมกัน รวมถึงหลักสูตรตองมีการติดตามดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาของการฝกปฏิบัติการของนักศึกษา 

4. ใหผูสอนพิจารณาปรับเปลี่ยนรปูแบบการสอบจากการสอบในหองสอบ  เปนการวัดประเมินผลท่ีเปน  

formative มากข้ึน และมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา รวมกับการวัดและ
ประเมินผลรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การสอบออนไลน การนําขอสอบไปทํานอกหองสอบ 
(take-home exam) การสะทอนคิด (reflection) การประเมินผลจากกิจกรรม หรือผลงาน เปนตน  

5. ชะลอการเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปน โดยใหรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 
หอพักของแตละวิทยาเขต เปนผูพิจารณาเปนราย ๆ ไป  

6. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณความรุนแรงของการแพรระบาดอยางตอเนื่อง   เพ่ือ 

พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฎิบัติใหเหมาะสมตามสถานการณ  
7. กรณีมีความจําเปนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนขางตนให 

เสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณีไป  

 
วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 58(2/2564) เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี  

3 พฤษภาคม 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  

 

วาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      
      -ไมมี 

 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา     
     4.1  การกําหนดใหนักศึกษาตางชาติทําประกันสุขภาพ ตามรางประกาศมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการประกันสุขภาพของนักศึกษาตางชาติ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  และศูนยกิจการนานาชาติฯ     เสนอเรื่องการกําหนดให 

นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําประกันสุขภาพ ท้ังนี้ เพ่ือตองการใหนักศึกษา

ต างชาติ ได เข า ถึ งการบริการด านสุ ขภาพ ท่ี เหมาะสม  จึ ง เสนอ ท่ีประชุ ม พิ จารณ า ตามรางประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการประกันสุขภาพของนักศึกษาตางชาติ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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  มติท่ีประชุม  เห็นวานักศึกษาตางชาติควรมีประกันสุขภาพเพราะเปนเรื่องสําคัญและจําเปน

สําหรับนักศึกษา      โดยมหาวิทยาลัยควรดําเนินการซ้ือประกันสุขภาพใหแกนักศึกษาตางชาติจากเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาโดยมิตองเรียกเก็บเพ่ิมเติม  และใหนําประเด็นนี้เขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาตอไป  และกอนนําเขาท่ีประชุม ก.บ.ม. เห็นควรใหฝายพัฒนานักศึกษาฯ และศูนยกิจการ

นานาชาติฯ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีประกอบดวยรองอธิการบดีท่ีกํากับและดูแลงานดานพัฒนานักศึกษา และ

ดานกิจการนานาชาติ จาก 5 วิทยาเขต และผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ 

ใหรอบดานกอน 

 

      4.2  การสงระดับคะแนนลาชา 

 ฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  เสนอเรื่อง   การสงระดับ 

คะแนนลาชาของอาจารยผูสอน ซ่ึงพบวาในทุกปการศึกษาท่ีผานมา มีจํานวนรายวิชาท่ีอาจารยผูสอนสงระดับ

คะแนนลาชาเปนจํานวนมาก และอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาโดยตรง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนว

ทางการแกไขปญหาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติท่ีประชุม   สืบเนื่องจากแนวปฏิบัติของการสอบท่ีเนนการประเมินผลท่ีสอดคลองกับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน และเปนการวัดประเมินผลยอย (formative assessment) มากข้ึน ซ่ึงจะทําใหมีคะแนน

เก็บเปนระยะ ๆ และชวยแกปญหาการสงระดับคะแนนลาชา จึงขอใหแตละคณะสื่อสารกับอาจารยในคณะใหปรับ

รูปแบบการจัดสอบ โดยวางแผนการดําเนินการภายในคณะ  และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสงระดับ

คะแนนลาชา ซ่ึงประกาศไว ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาการสงระดับคะแนน

ลาชา และสงระดับคะแนนผิดพลาด รวมท้ังกําหนดบทลงโทษไวแลว แตเพ่ือความรอบคอบ ใหฝายทะเบียนและ

ประมวลผลนําประกาศดังกลาวเสนอเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) วาจะยังคงบังคับ

ใชตามประกาศนี้หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนใหมตามความเหมาะสม 

 

วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

   5.1  ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ  

(Outcome-Based Education: OBE) ในปการศึกษา 2564 
           ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร รายงานท่ีประชุมวา จากท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก

หลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome-Based Education: OBE) 

ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 และสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูไดตรวจสอบขอมูลเบื้องตน เม่ือ 

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 พบวา มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2564 ท่ียังอยูระหวางดําเนินการ จํานวน

ท้ังสิ้น 12 หลักสูตร แบงเปน 1) หลักสูตรท่ีประสงคขอปดหลักสูตรในปการศึกษา 2564 เปนตนไป และอยูระหวาง

เสนอเรื่องเพ่ือเขาท่ีประชุมตาง ๆ จํานวน 4 หลักสูตร และ 2) หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2564 ท่ีดําเนินการ 
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เสนอเรื่องมายังสํานักการศึกษาฯ เพ่ือเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีจํานวน 1 หลักสูตร และท่ียัง

ไมไดดําเนินการเสนอเรื่องมายังสํานักการศึกษาฯ เพ่ือเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อีกจํานวน 7 

หลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.2  โครงการทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน/2563 ณ ตางประเทศ และมหาวิทยาลัย

อ่ืนในประเทศไทย สําหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

          รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต รายงานท่ีประชุมวา คณะวิเทศศึกษา ได

จัดทําโครงการทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน/2563 ณ ตางประเทศ และมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ

ไทย ใหแก นักศึกษาชั้นปท่ี 1 - 3 ของคณะวิเทศศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร ซ่ึงตามปกติจะตองเดินทางไปเรียนท่ี

ตางประเทศ และมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย แตเม่ือเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําให

คณะวิเทศศึกษาตองแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยปรับใหจัดการเรียนการสอนท่ีคณะวิเทศศึกษาแทน โดยการจัดการ

เรียนการสอนดังกลาวไดพิจารณาในรายวิชาท่ีเปดสอน ณ ตางประเทศ และมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย และกลุม

อาจารยผูสอนดวย  ท้ังนี้ ไดมีการแจงใหนักศึกษาทราบพรอมท้ังสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และแจงไปยัง

ผูปกครองเพ่ือทราบและพิจารณาใหความยินยอมแลวดวย โดยจะเริ่มเรียนปลายเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

        มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

   5.3  การพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

           ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รายงานท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญใน

การพัฒนาและสงเสริมใหอาจารยมีความเปนมืออาชีพในการถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

ความสามารถ เกิดทักษะท่ีจําเปน เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวสามารถสรางอาชีพ มีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน มี

สมรรถนะในการดําเนินชีวิตเพ่ืออนาคตได  ซ่ึงในกระบวนการพัฒนาผูเรียน จําเปนตองกลับมาพัฒนาอาจารยผูสอน

ใหมีความเปนอาจารยมืออาชีพกอน เพ่ือจะไดเกิดทักษะตาง ๆ กับผูเรียนในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญ

และพัฒ นาอาจารยมาอย างตอเนื่ อง ดั งจะเห็ น ไดจากการกําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU-TPSF) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาอาจารยใหมีความเปนอาจารยมืออาชีพของ

มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยท่ีผานการประเมินตามกรอบ PSU-TPSF แลว จํานวนหนึ่ง แตมหาวิทยาลัยยังตองพัฒนา

อาจารยเพ่ือมุงสูเปาหมายของ KPI ท่ีตองมีจํานวนอาจารยในระดับวิชชาจารย (ระดับ 2) จนถึงระดับสิกขาจารย 

(ระดับ 4) ตามกรอบ PSU-TPSF ในแตละวิทยาเขต  ไมต่ํากวารอยละ 40 ของจํานวนอาจารยในวิทยาเขตนั้น ๆ 

ภายในป 2564 – 2565 และเพ่ือใหไดตาม KPI ดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดหลักสูตรและระบบสนับสนุนเพ่ือ

รองรับการพัฒนาอาจารย    ซ่ึงประกอบดวย platform ของระบบการสนับสนุนตาง ๆ  การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงใน

แตละวิทยาเขต   KM & sharing space   งบประมาณ   และ  training series จํานวน 4 โมดูล    ซ่ึงเม่ืออาจารยได 
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เรียนจบใน 4 โมดูล ดังกลาวแลว ก็จะเชื่อม่ันไดวามีความเปนอาจารยมืออาชีพในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ ในป 2564

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการจัดโครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน และวันจัด เรียบรอยแลว จึงเชิญชวน

และประชาสัมพันธใหอาจารยไดทราบและเขารวมในกิจกรรมการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนท่ี

มหาวิทยาลัยดําเนินการดวย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

   5.4  วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

   รองประธานฯ แจงท่ีประชุมวา สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ไดจัดทําวารสารการศึกษา

และนวัตกรรมการเรียนรู (Journal of Education and Innovative Learning) ข้ึน เพ่ือเปนชองทางหรือเวทีให

อาจารยเผยแพรผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยดานการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังการวิจัยใน

ชั้นเรียน โดยไดดําเนินการในปนี้เปนปแรก และคาดวาจะเขาสูระบบฐานขอมูลวารสารของ TCI (Thai Journal 

Citation Index Centre) ในอีก 2 ปขางหนา มีกําหนดการตีพิมพ ปละ 3 ฉบับ โดยวารสารป ท่ี 1 ฉบับแรก 

(มกราคม – เมษายน 2564) ไดมีการเผยแพรบนเว็บไซตของระบบ ThaiJO แลว สําหรับฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2564)  และฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) ผูสนใจสามารถสงบทความไดในระบบ ThaiJO โดยไมมี

คาธรรมเนียมการสง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

        มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

   5.5  รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดีเดนระดับเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564   

   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา รายงานใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในฐานะประธานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ไดจัดประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและบูรณา

การกับการทํางานดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เม่ือวันจันทรท่ี 19 เมษายน 2564 โดยนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในดานตาง ๆ จะเปนตัวแทนของเครือขายภาคใตตอนลาง เพ่ือเขารวมประกวดผลงาน

ระดับชาติ ท่ีจัดโดยสํานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซ่ึงกําหนดจัดงาน

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY)  ครั้งท่ี 11 ในวันอาทิตยท่ี 6 มิถุนายน 2564 ภายใตหัวขอ 

“สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน: แบงปนประสบการณ ประสานความรวมมือ”      ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และสําหรับผลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ประจําป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของ

เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางขางตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศใน

ดานตางๆ เกือบทุกดาน และไดเปนตัวแทนของเครือขายภาคใตตอนลาง เขาไปประกวดในระดับชาติ  รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

   มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

   5.6  การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work 

Integrated Education: CWIE) 
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         ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา รายงานให ท่ีประชุมทราบวา เนื่องจาก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดปรับการดําเนินงานและใหความสําคัญกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับการทํางานมากข้ึน จึงกําหนดใหทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาตองจัดการเรียน

การสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน           (Cooperative and Work Integrated  

Education: CWIE) ภายในปการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาทุกคนตองมีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ภาค

การศึกษา      ท้ังนี้  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสหาประสบการณจากการทํางานควบคูกับการเรียนการสอน พรอมท้ัง 

ชี้แจงลักษณะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (CWIE) และรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ WIL ในระหวางปการศึกษา 2559 – 2563 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
          มติท่ีประชุม  รับทราบ  พรอมนี้ ประธานขอใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษาไดจัดทําคํา

นิยามและสรุปรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated 

Learning: WIL) และการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน         

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ใหทุกคณะ/วิทยาเขต เพ่ือเปนคูมือสรางความเขาใจใน

รูปแบบเดียวกัน  

 

   5.7  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2563  

         ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   รหัส 59   และรหัส 60   ซ่ึงเปนผลการตรวจหลักฐานการสอบ รอบท่ี 

5/2563 และรอบท่ี 6/2563 ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564  ดังนี้  

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 59 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,618 คน สอบผาน 7,560 คน คิดเปนรอยละ 99.24 สอบไมผาน 58 คน 

คิดเปนรอยละ 0.76 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

  - วิทยาเขตปตตานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,691 คน สอบผาน 1,691 คน คิดเปนรอยละ 

100.00 สอบไมผาน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00  

  - วิทยาเขตตรัง  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 731 คน สอบผาน 731 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

สอบไมผาน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00  

  - วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,167 คน สอบผาน 1,165 คน คิดเปนรอย

ละ 99.83 สอบไมผาน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.17  

  - วิทยาเขตหาดใหญ  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,476 คน สอบผาน 3,455 คน คิดเปนรอยละ 

99.40 สอบไมผาน 21 คน คิดเปนรอยละ 0.60  

  - วิทยาเขตภูเก็ต  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 553 คน สอบผาน 518 คน คิดเปนรอยละ 93.67 

สอบไมผาน 35 คน คิดเปนรอยละ 6.33  

 



 12 
 

 

2. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 60 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,059 คน สอบผาน 6,917 คน คิดเปนรอยละ 97.99 สอบไมผาน 142 คน 

คิดเปนรอยละ 2.01 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

  - วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 927 คน สอบผาน 925 คน คิดเปนรอยละ 

99.78 สอบไมผาน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.22  

  - วิทยาเขตตรัง  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 704 คน สอบผาน 699 คน คิดเปนรอยละ 99.29 

สอบไมผาน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.71  

  - วิทยาเขตปตตานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,619 คน สอบผาน 1,610 คน คิดเปนรอยละ 

99.44 สอบไมผาน 9 คน คิดเปนรอยละ 0.56  

  - วิทยาเขตภูเก็ต  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 451 คน สอบผาน 390 คน คิดเปนรอยละ 86.47 

สอบไมผาน 61 คน คิดเปนรอยละ 13.53  

  - วิทยาเขตหาดใหญ  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,358 คน สอบผาน 3,293 คน คิดเปนรอยละ 

98.06 สอบไมผาน 65 คน คิดเปนรอยละ 1.94  

        ท้ังนี้ ขอใหคณะสงหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2563 ของนักศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัย 

ตามแผนการตรวจเอกสารการสอบภาษาอังกฤษฯ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวดวย  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

               เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

   สินีนาฏ บุญชวย          แดง โฉมทอง 

     (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)        (นายแดง  โฉมทอง) 

รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร     รักษาการแทน รองผูอํานวยการ 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 
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