
           

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ครั้งท่ี 60(4/2564)    

วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 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.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

6.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

7.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

8.    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

9.   รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

10.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา  

11.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

12.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน 

13.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง      (แทน)  

15.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ     (แทน) 

16.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

17.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

18.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.น.สพ.ณรงค ทิพธนวัฒนะ  

19. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

20.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

21.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

22.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      อาจารยกิตติยา  พรหมจันทร   (แทน)     

23. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 

24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

25.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

26.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (รักษาการ)          

27.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

28.  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   ผูชวยเลขานุการ                

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ)  

29.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาเขตปตตานี 

30.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   
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31.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

32.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

33.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

34.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

35.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      อาจารยอาทิตยา  สมโลก    

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 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน   (แทน)  

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.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

   ดร.ศักดา  ขจรบุญ   (แทน) 

50.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกันดา  รัตนพันธ   (แทน) 

51.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รกัษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

52.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

53.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

54.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

ผูมาประชุมไมได 

1.   ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

2.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

3.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

4.   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

5.   รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

6.   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  (ดานวิชาการ)             กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

ผูเขารวมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ดร.สุมนา  ลาภาโรจนกิจ  คณบดี       

2.   ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผูแทนฝายวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง     

                                  (หลักสูตรนานาชาติ)  
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ผูเขารวมประชุมจากสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

1.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน     

2.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                 

3.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                 

4.   นางจิราภรณ ระฆัง                       

5.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร      

6.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                  

7.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                     

8.   นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                     

9. นางสาวนลินี จิโรภาส         

ผูเขารวมจากกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี               

1.   ดร.สมชาย  รัตนคช    ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  

2.   นางสาวปริศนา  ชัยดวง                     

3.   นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                       

4.   นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                    

5.   นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม             

6.   นายอัฟกัน  เจะเตะ                          

7.   นางสาวนริศรา  สาแล                       

ผูเขารวมจากสํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต               

1.  นางสาวมลฤดี  แซแต                         

2.  นางสาวปภัชญา  ชัยพล                     

3.  นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                    

ผูเขารวมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ จันทรอุดม   รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  (รักษาการ) 

ผูเขารวมจากโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี  หนูนิ่ม   รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  (รักษาการ) 

ผูเขารวมจากสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

1.  นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  (รักษาการ) 

2.  นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์  รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  (รักษาการ) 

3.  นางสิริน  จันทผลึก                              

4.  นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ                    

ผูเขารวมจากสํานักงานวิทยาเขตตรัง 

1.  นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ                      
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1.1 งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนภายใตแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing  
University) พ.ศ. 2564  

ประธานแจงท่ีประชุมทราบวา    มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการภายใตแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
(Reinventing University) พ.ศ. 2564 เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และไดรับทุนสนับสนุนเพ่ือดําเนินการภายใตโครงการดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการไดรับงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนการสอนดวย โดยมหาวิทยาลัยนํามาจัดสรรเปนงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/
การจดักิจกรรม และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดังนี้  

1) การจดัการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange        รายละเอียดตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual 
Exchange ภายใตแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564  
                     2)  การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ   รายละเอียดตามหนังสือ 

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ท่ี มอ 015.4/64-0705 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การสนับสนนุทุน
พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ภายใตโครงการ PSU Open Mobility พ.ศ. 2564  
   ในการนี้ ขอใหทุกคณะ/วิทยาเขต เรงดําเนินการจัดทําขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนไปยังสํานัก

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดขยายระยะเวลาการยื่นขอเสนอจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 สําหรับการสนับสนุนตามขอ 1) หากมีขอเสนอขอรับการสนับสนุนเปนจํานวนมาก มหาวทิยาลัยจะจัดสรรให
ตามสัดสวนของคณะ/วิทยาเขตท่ีเสนอมา สําหรับการสนับสนุนทุนตามขอ 2) มี 2 คณะท่ีสงมากอน คือ คณะการ

บริการและการทองเท่ียว และคณะเภสัชศาสตร หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลววาท้ังสองคณะมีความพรอมในการ
ดําเนินการ ก็จะไดรับการสนับสนนุทุนไปกอน สวนทุนท่ีเหลือจะจัดสรรใหกับคณะอ่ืน ๆ ตอไป  
        ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 1.2  Smart Student 
         ประธานแจงท่ีประชุมทราบวา จากการสัมมนาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ไดหารือเรื่องการพัฒนานักศึกษาใหเปน 

Smart Student ตามอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร I-WiSe (Integrity-Wisdom-Social 

engagement) โดยมุงเนนการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม 5Hs (Head, Hand, Heart, Health, Habit) และได

กําหนดสมรรถนะท่ีนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตองไดรับการพัฒนา ตามกรอบการประเมิน PSU 

Student-Competencey  ซ่ึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 58(2/2564) เม่ือวันท่ี 10 

มีนาคม 2564 และตามหนังสือท่ี มอ 015.3/64-ว 0392 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564  ไดสงเอกสาร PSU Student-

Competency (ฉบับภาษาอังกฤษ) ไปยังคณะ/วิทยาเขต แลว  

นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยไดจัดทําโปรแกรม Competency Mapping  เพ่ือการประเมินนักศึกษา 

ตามกรอบ PSU Student-Competency  โดยดําเนินการเสร็จแลวรอยละ 90 คาดวาจะทดลองใชในภาคการศึกษา

ท่ี 2 ปการศึกษา 2564      เพ่ือใหนักศึกษาไดประเมินตนเอง    และคาดวาจะนําระบบอาจารยท่ีปรึกษามาประเมิน 
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นักศึกษาตามกรอบการประเมินดังกลาวดวย ดังนั้น เพ่ือความเขาใจในเกณฑคุณลักษณะของการประเมินท่ีชัดเจน

แกนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงไดแปลเอกสาร PSU Student-Competency (ฉบับภาษาอังกฤษ) เปนภาษาไทย 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ในการนี้  จึงขอความรวมมือใหคณะ/วิทยาเขต ไดนํากรอบการประเมิน PSU Student  

Competency ไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาแบบองครวมของกิจกรรม

วิชาการและกิจกรรมนักศึกษาโดยบูรณาการกัน ตามบริบทของหลักสูตร  และนําสูอาจารยผูสอนเพ่ือการวิเคราะห

และเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนตอไป   

        ท่ีประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 59(3/2564)  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  
 

วาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      
   3.1  นโยบายขับเคล่ือนการเปดสอนชุดวิชา (module) เพ่ือ up-skill, re-skill, new-skill  

             มหาวิทยาลัยมีนโยบาย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย” ซ่ึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก

ของมหาวิทยาลัยท่ีตองขับเคลื่อน ดังนั้น ฝายวิชาการจึงไดกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการในการดําเนินการโดย

กําหนดใหทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหมท้ังหมดโดยใหมุงเนนท่ีผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome Based 

Education: OBE) รวมท้ังใหหลักสูตรพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหมในลักษณะชุดวิชา (module) 

ท่ีบูรณาการองคความรูท่ีเก่ียวของใหเบ็ดเสร็จสมบูรณในชุดวิชานั้น ๆ เนนการฝกทักษะ (skill) การปฏิบัติจริง 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทดแทนการจัดการสอนเปนแบบรายวิชา (subject)  ท่ี 

เนนการใหความรู (knowledge) และใหนําชุดวิชา (module) ท่ีมีในหลักสูตรหรือท่ีพัฒนาข้ึนใหมนอกหลักสูตร มา

เปดสอนในลักษณะท่ีเปน non-degree เพ่ือ up-skill, re-skill, new-skill ใหกับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจสามารถเขา

เรียนได และเก็บสะสมในธนาคารเครดิต (Credit Bank) เพ่ือการพัฒนาบุคคลทุกชวงวัย สงเสริมการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต และสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมใหแกประเทศ  

                    ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว จึงขอใหผูบริหารวิทยาเขต ผูบริหารสวนงาน (คณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน)   ไดกําหนดเปนนโยบายของสวนงาน  และกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนใหทุกหลักสูตรนํา

ชุดวิชา (module) มาเปดสอน โดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จะตองสงแผนการดําเนินการ กลยุทธและนโยบาย

ขับเคลื่อนของคณะ ใหมหาวิทยาลัยทราบการดําเนินการ ปญหา และอุปสรรค เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง ตาม

กําหนดการท่ีจะไดแจงตอไป  
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   3.2  แนวปฏิบัติการกรอกขอมูลในระบบ CHECO  

                    สืบเนื่องจาก  สป.อว.กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองนําขอมูลหลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบและอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยเขาระบบ CHECO ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรตองดําเนินการ ภายใน 15 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีรับทราบมติสภามหาวิทยาลัย (ยกเวน หลักสูตรท่ีตองเสนอตอสภาวิชาชีพพิจารณาใหความเห็นชอบ

อีก ก็ใหนําขอมูลเขาระบบ CHECO ภายหลังได) นั้น  

                    จากการดําเนินการท่ีผานมาพบวา เม่ือหลักสูตรนําเขาขอมูลแลว สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

การเรียนรู จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลักสูตรกอน เม่ือขอมูลถูกตองจึงคลิกสงให สป.อว. พิจารณา

รับทราบ ซ่ึงข้ันตอนนี้ใชเวลาคอนขางนาน เนื่องจาก หลักสูตรจะตองแกไขขอมูลท้ังจากการตรวจสอบของสํานัก

การศึกษาฯ และ สป.อว. สงผลกระทบตอการพิจารณาการขอทุนกูยืมเงิน กยศ. ของนักศึกษา ท่ีกําหนดวา สป.อว.

จะตองรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO กอน นักศึกษาในหลักสูตรนั้นจึงจะสามารถกูยืมเงิน กยศ. ได  ดังนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวไมกระทบตอการยื่นกูยืมเงิน กยศ. ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงปรับข้ันตอนการนํา

ขอมูลหลักสูตรเขาระบบ CHECO ใหม  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 อนึ่ง เพ่ือความถูกตองในการนําเขาขอมูลหลักสูตร ควรมีเจาหนาท่ีของหลักสูตรทําหนาท่ีกรอก

ขอมูล และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับและดูแลการกรอกขอมูลดังกลาวหรือเปนผูกรอกขอมูลเอง ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมการกรอกขอมูลในระบบ CHECO ใหแกผูท่ีเก่ียวของตอไป   

                    นอกจากนี้ หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและอนุมัติแลว แตตองการเปลี่ยนแปลง

และแกไขขอมูลหลักสูตร ในขณะท่ีหลักสูตรยังอยูในกระบวนการพิจารณาเพ่ือรับทราบจาก สป.อว.  ขอใหหลักสูตร

ดําเนินการภายหลังจาก สป.อว. ไดพิจารณารับทราบหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว 

                    ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติการกรอกขอมูลในระบบ CHECO ตามท่ี

ปรับใหม และจะสื่อสารไปยังประธานหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือดําเนินการตอไป  
  

วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา   

              - ไมมี     
 

วาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

  5.1  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร: การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ เฉพาะในองคประกอบท่ี 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563 ครั้งท่ี 2   

           ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร รายงานท่ีประชุมวา จากท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะตน

สังกัดทําหนาท่ีเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สป.อว. (องคประกอบท่ี 1) 

แทนสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แลวสงขอมูลใหสํานักการศึกษารายงานท่ีประชุม ก.บ.ม. ทราบเปน

ระยะ นั้น 

        ในการนี้  สํานักการศึกษาฯ  จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตรฯ เฉพาะในองคประกอบท่ี 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2  ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
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1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน 139 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรท่ีผานตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตร พ.ศ. 2548 จํานวน 14 หลักสูตร และผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558   จํานวน 125 

หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรท่ีผานเกณฑฯ  

2.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  166 หลักสูตร  มีจํานวนหลักสูตรท่ีผานตามเกณฑ 

มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548  จํานวน  5 หลักสูตร  และผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จํานวน 

161 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรท่ีผานเกณฑฯ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซ่ึงสํานักการศึกษาฯ ไดรายงานขอมูลนี้ใหท่ีประชุม ก.บ.ม.

รับทราบแลว เม่ือวันท่ี 6 กรกฏาคม 2564    

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.2  ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรให เปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ 

(Outcome-Based Education: OBE) ในปการศึกษา 2564 และปการศึกษา 2565 

             ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร รายงานท่ีประชุมวา จากท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก

หลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome-Based Education: OBE) 

ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 และสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูไดตรวจสอบขอมูลเบื้องตน เม่ือ 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 พบวา มีหลักสูตรท่ีตองเรงดําเนินการ 3 กลุม ดังนี้  

 กลุมท่ี 1  หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีครบรอบการปรับปรุงในป 2565  ซ่ึงตองปรับใหเสร็จสิ้น 

ภายในเดือนตุลาคม 2564   เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565  ใหทันการรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 1  

มีจํานวน 8 หลักสูตร   

 กลุมท่ี 2  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีครบรอบการปรับปรุงในป 2565 ตองปรับใหเสร็จสิ้น 

ภายในเดือนธันวาคม 2564  เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565  มีจํานวน 7 หลักสูตร   

 กลุมท่ี 3  หลักสูตรท่ีปหนาปก พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561  ท่ีตองปรับตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายใน

เดือนกันยายน 2564 เพ่ือรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564  มีจํานวน 7 หลักสูตร  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.3  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2563  

         ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท

การสอบของนักศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร   รหัส 59  รหัส 60 และรหัส 61   ซ่ึงเปนผลการตรวจหลักฐาน

การสอบรอบท่ี 6/2563 (รอบสุดทายของปการศึกษา 2563) ขอมูล ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564  ดังนี้  

1) ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 59 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,606 คน สอบผาน 7,573 คน คิดเปนรอยละ 99.57 สอบไมผาน 33 คน 

คิดเปนรอยละ 0.43 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 
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  - 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 3,464 คน สอบผาน 3,456 คน คิดเปนรอยละ 

99.77 สอบไมผาน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.23  

  - วิทยาเขตภูเก็ต  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 553 คน สอบผาน 530 คน คิดเปนรอยละ 95.84 

สอบไมผาน 23 คน คิดเปนรอยละ 4.16  

2) ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 60 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,020 คน สอบผาน 6,949 คน คิดเปนรอยละ 98.99 สอบไมผาน 71 คน 

คิดเปนรอยละ 1.01 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

  - วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 927 คน สอบผาน 925 คน คิดเปนรอยละ 

99.78 สอบไมผาน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.22  

  - วิทยาเขตตรัง  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 704 คน สอบผาน 702 คน คิดเปนรอยละ 99.72 

สอบไมผาน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.28  

  - วิทยาเขตปตตานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,619 คน สอบผาน 1,611 คน คิดเปนรอยละ 

99.51 สอบไมผาน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.49 

  - วิทยาเขตหาดใหญ  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,319 คน สอบผาน 3,295 คน คิดเปนรอยละ 

99.28 สอบไมผาน 24 คน คิดเปนรอยละ 0.72  

  - วิทยาเขตภูเก็ต  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 451 คน สอบผาน 416 คน คิดเปนรอยละ 92.24 

สอบไมผาน 35 คน คิดเปนรอยละ 7.76  

3) ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 61 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,479 คน สอบผาน 5,581 คน คิดเปนรอยละ 86.14 สอบไมผาน 898 คน 

คิดเปนรอยละ 13.86 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

  - วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 691 คน สอบผาน 673 คน คิดเปนรอยละ 

97.40 สอบไมผาน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.6 

  - วิทยาเขตตรัง  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 597 คน สอบผาน 485 คน คิดเปนรอยละ 81.24 

สอบไมผาน 112 คน คิดเปนรอยละ 18.76  

  - วิทยาเขตภูเก็ต  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 479 คน สอบผาน 320 คน คิดเปนรอยละ 66.81 

สอบไมผาน 159 คน คิดเปนรอยละ 33.19  

  - วิทยาเขตหาดใหญ  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,305 คน สอบผาน 3,075 คน คิดเปนรอยละ 

93.04 สอบไมผาน 230 คน คิดเปนรอยละ 6.96  
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  - วิทยาเขตปตตานี  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,407 คน สอบผาน 1,028 คน คิดเปนรอยละ 

73.06 สอบไมผาน 379 คน คิดเปนรอยละ 26.94 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        ท้ังนี้ ขอใหคณะท่ีมีนักศึกษาสอบไมผานเปนจํานวนมาก ไดหาวิธีการขับเคลื่อนเพ่ือใหนักศึกษาสอบ

ผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยดวย  ยกเวนกรณีของวิทยาเขตภูเก็ตท่ีมีเกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ

ของมหาวิทยาลัย  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ      

    ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2563 ตองเลื่อนออกไป เนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ยังไมคลี่คลาย 

 

              เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

           สินีนาฏ  บุญชวย         แดง โฉมทอง 

     (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)        (นายแดง  โฉมทอง) 

รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร     รักษาการแทน รองผูอํานวยการ 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 


	วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

