
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 61(5/2564)    
วันพุธท่ี 8 กันยายน 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.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

8.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

9.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต  (แทน) 

10.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

11.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา  

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

14.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง      (แทน)  

17.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ     (แทน) 

18.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

19.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

20.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.น.สพ.ณรงค ทิพธนวัฒนะ  

21. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

22.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

23.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      อาจารยสุพัทธรดา เปลงแสง    (แทน) 

25. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย 

26.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

27.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

28.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (รักษาการ)          

29.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

30.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  (ฝายวิชาการ)             กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

31.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

 



- 3 - 
 
32.  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   ผูชวยเลขานุการ                

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ)  

33.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาเขตปตตานี 

34.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

35.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

36.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

38.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

39.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ดร.อาทิตยา  สมโลก    

40.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร    

41.  รองคณบดีฝายวิชาการ และวิจัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      ดร.ยาสมิน  ซัตตาร 

42.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

43.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

      ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

44.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

      อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

45.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

46.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 

47.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

48.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน      
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49.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

50.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา     

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

51.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

      นางสาวดวงพร วงษสวัสด์ิ      (แทน) 

52.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 

53.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

   ดร.ศักดา  ขจรบุญ   (รักษาการ) 

54.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที  (รักษาการ) 

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.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูมาประชุมไมได 

1.   ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

     อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

ผูเขารวมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ดร.สุมนา  ลาภาโรจนกิจ  คณบดี       

2.   ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผูแทนฝายวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง     

                                 (หลักสูตรนานาชาติ)  

ผูเขารวมประชุมจากสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

1.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน     

2.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                 

3.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ           

4.   นางจิราภรณ ระฆัง                       
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5.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร      

6.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                  

7.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                     

8.   นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                     

9.   นางสาวนลินี จโิรภาส         

ผูเขารวมประชุมจากกองบริหารวิชาการและวิจัย 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                       

ผูเขารวมประชุมจากสํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต               

1.  นางสาวมลฤดี  แซแต                         

2.  นางสาวปภัชญา  ชัยพล                     

3.  นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                    

ผูเขารวมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ จันทรอุดม   รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  (รักษาการ) 

ผูเขารวมประชุมจากโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี  หนูนิ่ม   รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  (รักษาการ) 

ผูเขารวมประชุมจากสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1.  นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  (รักษาการ) 

2.  นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์  รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  (รักษาการ) 

3.  นางสิริน  จันทผลึก                              

4.  นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ                    

ผูเขารวมประชุมจากสํานักงานวิทยาเขตตรัง 

1.  นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ                      

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

              ประธานกลาวเปดการประชุม   และแจงท่ีประชุมวาการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร เปนการประชุมในเชิงนโยบายของฝายวิชาการ  จึงขอใหท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ของวิทยาเขตตาง ๆ รองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะท่ีเปนกรรมการ หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุม

แทน สื่อสารผลการประชุมไปยังคณบดี หลักสูตร และอาจารยทุกทาน ไดรับทราบดวย  จากนั้น จึงดําเนินการตาม

วาระการประชุมดังนี ้
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ   

            1.1  หลักเกณฑในการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัย  

                   ประธานแจงและหารือรวมกันในท่ีประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑในการเปดสถานท่ีทําการของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงกําหนดโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  และการเตรียมการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  เพ่ือคณะ/วิทยาเขต   เตรียมวางแผนและกําหนดมาตรการรองรับ หากมหาวิทยาลัยจะเปดสถานท่ี

ทําการของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้  

                  1.1.1  หลักเกณฑการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัย กําหนดโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหง 

ประเทศไทย (ทปอ.)  

                           1)  เง่ือนไขในการเปดสถานท่ีทําการ  

                              - เม่ือสถานการณในระดับพ้ืนท่ีคลี่คลาย และใหใชอาคารสถานท่ีได  

                              - มีการตรวจ ATK สัปดาหละ 1 ครั้ง สําหรับผู ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย โดย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินการจัดหา 

                              - จัดใหมีระบบการดูแลเม่ือมีการติดเชื้อ รวมท้ังศูนยพักคอยรองรับหรือรวมกับ

หนวยงานท่ีมีศูนยพักคอยรองรับ  

                              - มีการประเมินสถานการณอยางตอเนื่องในชวงแรกทุก 2 สัปดาห  

                          2)  ระยะตาง ๆ ในการดําเนินการ  

                              กรณีท่ีสถานการณดีข้ึนและมีการประเมินรวมกันกับทางการแพทยและสาธารณสุข ควร

มีการจําแนกการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัย เปน 3 ระยะ ดังนี้  

                            - ระยะท่ี 1    ประมาณตนเดือนพฤศจิกายน 2564  

                             - ระยะท่ี 2    ประมาณตนเดือนธันวาคม 2564  

                             - ระยะท่ี 3    ประมาณตนเดือนมกราคม 2565  

                 3)  หลักเกณฑการเขามาปฏิบัติงาน หรือทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  

                              (1)  อนุญาตเฉพาะคณาจารยและบุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาท่ีจําเปนเขามา

ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

                              (2)  ผูท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยจะตองไดรับวัคซีนครบถวนอยางนอยรอยละ 90 ของ

บุคคลท้ังหมดท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  

                              (3)  จํานวนของผูท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ไมเกินรอยละ ดังนี้  

                                    - ระยะท่ี 1 ไมเกินรอยละ 25 

                                    - ระยะท่ี 2 ไมเกินรอยละ 50 

                                    - ระยะท่ี 3 ใหเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลในขณะนั้น  

                         4)  ใหสามารถเขามาปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมกลุมไดไมเกินกลุมละ 20 คน 

                         5)  มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเกณฑเพ่ิมเติมหรือลดหยอนเกณฑบางอยางไดข้ึนอยูกับการ

ประเมินสถานการณ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
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        ในการนี้ การกําหนดใหนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยข้ึนอยู กับดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนด แตอยางไรก็ตามหลักเกณฑการเปดสถานท่ีทําการของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ) ก็สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย จึงขอให

ทุกคณะ/วิทยาเขต เตรียมวางแผน และกําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการเปดใหนักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย และตองประสานไปยังนักศึกษาในการฉีดวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม  
    สําหรับวิทยาเขตหาดใหญ  ไดจัดทําแบบจําลองการนํานักศึกษาเขามาเรียนในพ้ืน ท่ี

มหาวิทยาลัย ซ่ึงผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ไดเสนอโมเดลจํานวนนักศึกษาท่ีอาจจะเขามายัง
มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 โดยอาจใชโมเดลรอยละ 25 และรอยละ 50 ตามโมเดล PSU Hatyai 
Simulation 2021 (ตาราง 1)  ซ่ึงแสดงขอมูลจํานวนนักศึกษาในแตละคณะและภาพรวม และไดทําแบบจําลอง

ชวงระยะเวลาการนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (ตาราง 2)  ดังนี้ 
PSU_Hatyai Simulation 2021 

(ตาราง 1) 

คณะ กรณีรอยละ 25 กรณีรอยละ 50 

 ช ญ รวม ช ญ รวม 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 41 25 66 82 49 131 

คณะการแพทยแผนไทย 29 132 161 39 223 262 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  0 0 0 280 502 782 

คณะทันตแพทยศาสตร 92 178 270 105 205 310 

คณะเทคนิคการแพทย 17 83 100 60 195 255 

คณะนิติศาสตร 0 0 0 483 746 1229 

คณะพยาบาลศาสตร  0 0 0 0 0 0 

คณะแพทยศาสตร 75 133 208 148 265 413 

คณะเภสัชศาสตร 67 229 296 101 326 427 

คณะวิทยาการจัดการ 200 480 680 400 960 1360 

คณะวิทยาศาสตร 183 453 636 500 1451 1951 

คณะวิศวกรรมศาสตร 509 229 738 1309 719 2028 

คณะศิลปศาสตร 104 301 405 169 514 683 

คณะเศรษฐศาสตร 0 0 0 0 0 0 

คณะสัตวแพทยศาสตร 14 27 41 24 53 77 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 53 175 228 97 362 459 

โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ

ยางพาราไทย-จีน 

13 10 23 13 10 23 

วิทยาลัยนานาชาติ  17 10 27 17 10 27 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 3 8 11 3 8 11 

สถาบันสันติศึกษา 1 1 2 1 2 3 

ผลรวมท้ังหมด 1418 2474 3892 3831 6600 10431 
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แบบจําลองชวงระยะเวลาการนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

                           (ตาราง 2) 

 
2021 2022 

Rounds 
October November December January February March April 

WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 

Round 

1   
Quarantine Classroom / Labs @PSU 

                

Round 

2              
Quarantine Classroom / Labs @PSU 
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    จากขอมูลโมเดล PSU_Hatyai Simulation 2021 พบวาจํานวนนักศึกษาท่ีอาจจะเขามาใน
พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย รอยละ 25 เปนจํานวนท่ีดีท่ีสุด เพราะมีจํานวนสอดคลองกับจํานวนหอพักของมหาวิทยาลัย           
ท่ีสามารถรองรับนักศึกษาใหพักหองละ 2 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงคณะสามารถนํานักศึกษา

จํานวนรอยละ 25 เขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยไดสองรอบ (Round 1 และ Round 2) ตามแบบจําลองชวง
ระยะเวลาการนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (ตาราง 2) 
                      ประธานจึงขอใหวิทยาเขต simulate ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ีวิทยาเขตตาม

แบบจําลองการนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีของวิทยาเขตหาดใหญ หรือแบบจําลองของวิทยาเขตเองก็ได เพ่ือจะได
ทราบจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของวิทยาเขต  หากวิทยาเขตใดสนใจแบบจําลองของวิทยาเขตหาดใหญ ให
ติดตอไปยังสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือจะไดประสานกับผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรม

และการเรียนรู แนะนําการใชงานใหตอไป  
         ในการนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีวิทยาเขต  คณะ/วิทยาเขต ควรพิจารณาตามความจําเปนของ
นักศึกษาในแตละชั้นป หรือของรายวิชาท่ีตองฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย โดยตองตระหนักวา อาจารยสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning) แตหากคณะใดท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ก็ไมจําเปนตองนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ี  แตหากจําเปนตองนํานักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ี ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัย

ตองการใหนักศึกษาทุกคนท่ีเขามาไดพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ก็เพ่ือความสะดวกในการจัดทําแผนปองกัน
และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละวิทยาเขตในการจัดสัดสวนของนักศึกษา
เพ่ือไมใหแออัด 
              ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยเปดใหนักศึกษาเขาเรียนในพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยก็จะมีมาตรการปองกัน

และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางสูงสุดเพ่ือความปลอดภัย สําหรับ

การจัดการเรียนการสอน คณะ/วิทยาเขต สามารถจะดําเนินการใหเกิดความยืดหยุนได แตตองอยูในมาตรการ

ปองกันและควบคุมสูงสุดท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย  

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนทดลองทําพ้ืนท่ีของวิทยาเขตหาดใหญ ในรูปแบบ 

Bubble & Seal เพ่ือเตรียมรองรับนักศึกษาเขามาเรียน ซ่ึงจะกําหนดคณะทํางานอีกครั้ง  

  

            1.1.2  ผลการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาใหนักศึกษาเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน  
2564    ระหวางรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ      และศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ 

จงสูวิวัฒนวงศ 
         จากหลักเกณฑการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัยขางตน  ทําใหรองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ อีเมลขอคําแนะนําจาก ศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ เก่ียวกับการ

พิจารณาใหนักศึกษาเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2564   ซ่ึงศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ ฯ 
ตอบกลับ ดังนี้   

           “อารมณของสาธารณสุขตอนนี้คือใหอยูกับโควิดได ใหมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจโดยตอง

ยอมใหมีการติดเชื้อไดบาง  แตอยาใหมีผูปวยหนักและตายมาก 

           เดือนพฤศจิกายน คงมีวัคซีนเขามาประเทศไทยมากข้ึนแลว จะมีท้ังวัคซีนของรัฐและเอกชน คน 

ตองการฉีดนาจะหาฉีดไดไมยาก ถึงเวลานั้นนาจะกําหนดวานักศึกษาท่ีเขาหอพักและชั้นเรียนนาจะตองมีหลักฐาน         
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วาฉีดวัคซีนมาแลวอยางนอยหนึ่งเข็ม  และจํากัดความหนาแนนของนักศึกษาตอหอพักใหเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง

ของท่ีเคยเปน เคยอยูหองละ 4 คน ควรจะเหลือหองละ 2 คน ถาทําไดและหามยายหอง ถาติดเชื้อจะไดจํากัดการ

แพรเชื้อ ในระดับนั้นคงมีการติดเชื้อโควิดในหอพักบาง แตการแพรกระจายจํากัด และในระดับนักศึกษา ถาไมมีโรค

ประจําตัว ไมควรจะปวยหนักและเสียชีวิต 

                      กลุมเสี่ยงตอการปวยหนักและเสียชีวิตถาติดเชื้อ คือกลุมอาจารยและเจาหนาท่ีท้ังหมดของ ม.อ.

ทุกคนควรไดวัคซีนใหครบอยางนอยสองเข็ม มหาวิทยาลัยควรใหทางคณะตรวจสอบรายงานใหทางมหาวิทยาลัย

ทราบเปนระยะ ๆ 

                      คนใหบริการขายอาหารและสินคาในวิทยาเขต ควรกําหนดใหฉีดวัคซีนใหไดมากท่ีสุด อยางนอย

ตอง 1 เข็ม ถาตรวจพบวามีคนมาขายของท่ีไมไดฉีดวัคซีนควรลงโทษไมใหขายอยางนอยสักหนึ่งป 

                      ถาทําอยางนี้เราคงจะมีการเรียนการสอนท่ีใกลเคียงปรกติ  มีการติดเชื้อบาง  แตสถานการณ

นาจะควบคุมไดครับ” 

            ท่ีประชุมรับทราบ   

  
      1.2  เสียงสะทอนจากนักศึกษาในวันทีมบริหารพบนักศึกษา เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

   ประธานมอบใหผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูแจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเสียง

สะทอนจากนักศึกษาในวันท่ีมีกิจกรรมทีมบริหารพบนักศึกษา ผาน live สด ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ซ่ึงพบวา

มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน    ในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

   1)  ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 มีผลกระทบ

ตอการเรียนรูของนักศึกษา   เชน    กรณีการเรียนออนไลนระยะเวลาตอเนื่องกัน 3 ชั่วโมง  ทําใหสงผลตอสุขภาพ

ของนักศึกษา , การจัดการเรียนการสอนนอกตารางเรียนท่ีระบุไวในแผนการเรียนของรายวิชา , การจัดสอบกลางภาค

ของอาจารยผูสอนบางรายวิชา โดยกําหนดตารางสอบซ่ึงมีความซํ้าซอนกับการเรียนในรายวิชาอ่ืน เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไมไดจัดการมีการสอบกลางภาคเหมือนปการศึกษาท่ีผานมา เปนตน 

   2)  การวัดผลการเรียนรูจากการเรียนรูปแบบออนไลนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564    มีการปรับเปลี่ยน   

จากการวัดผลจากการสอบเปนการใชวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน เชน การ

มอบหมายชิ้นงาน (งานเดี่ยวและงานกลุม) สงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจากทุกรายวิชา

กําหนดใหนักศึกษาตองจัดทําชิ้นงาน อีกท้ังบางกรณีอาจารยผูสอนกําหนดใหมีการทํางานกลุม ซ่ึงสงผลกระทบตอ

การระดมความคิดของนักศึกษาในการจัดทํางานกลุมใหเกิดประสิทธิภาพตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา

ได 

3)  แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติบางรายวิชา    นักศึกษาตองจัดหา 

อุปกรณในการเรียนภาคปฏิบัติเอง     โดยไมสามารถเขามาใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย   ทําใหเกิดอุปสรรคตอการ 

เรียนรูของนักศึกษาเปนอยางมาก เชน  การเรียนเรื่องการนวดโดยใหนักศึกษาจัดหาอุปกรณมาฝกปฏิบัติตามอาจารย 

ขณะทําการสอนออนไลน ซ่ึงนักศึกษาบางคนไมมีหุนจําลองจึงตองใชตุกตามาฝกปฏิบัติแทน เปนตน  
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 4)  การใชโปรแกรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน สงผลกระทบตอการจัดการสอนของอาจารย 

และการเรียนของนักศึกษาในการเตรียมความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน ท้ังการมีอุปกรณท่ีรองรับโปรแกรมท่ี

ใชในการเรียนท่ีหลากหลาย ความชํานาญในการใชงานโปรแกรมของอาจารย นักศึกษาจึงมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัย

จัดโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอการเรียนของ

นักศึกษาในรูปแบบเดียวกัน 

  5)  มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จาก

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางไร และมีแนวทางในการกําหนด

มาตรการเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติไดอยางไร  

           จากเสียงสะทอนของนักศึกษาขางตน เปนเรื่องสําคัญท่ีหลักสูตร/อาจารยผูสอน ตองปรับการ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้   
1) คณะ/วิทยาเขต แจงหลักสูตร/อาจารย  ดําเนินการดังนี้   

- ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนไมใหสอนทฤษฎีตอเนื่องเปนระยะเวลานาน โดยอาจสอนสลับกับ 

กิจกรรมใหนักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
    - มี interactive ระหวางกันและกันในการเรียนการสอน 
    - ไมสอนวันเสาร-อาทิตย และไมสอนนอกตารางเรียนท้ังในชวงสถานการณการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสถานการณปกติ  
    - ไมจัดสอบกลางภาค เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  ดังนั้น
การวัดและประเมินผลจึงตองเปนไปตามวิธีการวัดและประเมินผลท่ีมีหลายรูปแบบ ซ่ึงใชการวัดและประเมินผล

ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน  เชน  การเก็บคะแนนเปนระยะ ๆ    
            2)  การมอบหมายชิ้นงานของรายวิชาในหลักสูตรเดียวกันหรือรายวิชาท่ีใกลเคียงกัน ขอใหหารือรวมกัน 
ระหวางอาจารยผูสอนโดยบูรณาการการมอบหมายงานใหเปนชิ้นงานเดียวกัน แตวัดและประเมินผลรวมกัน

ตามแตละมุมมองของรายวิชา  
 3)  หลักสูตรควรจัดทําสื่อการสอนอยางงาย  หรือแบบจําลองเพ่ือชวยประกอบการสอน  และในกรณีท่ี 
นักศึกษาตองจัดหาอุปกรณเอง   เพ่ือเปนสื่อการเรียนในภาคปฏิบัติอาจารยผูสอนควรสื่อสารใหนักศึกษาเขาใจใน 

วัตถุประสงค ขอบขาย และเปาหมายของการใชอุปกรณดังกลาวใหชัดเจน  
4)  การใชโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน  มหาวิทยาลัยกําหนดใหใชโปรแกรม 

Microsoft Team และใชระบบ E-testing ในการสอบ แตอยางไรก็ตาม การใชโปรแกรมในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย ตองทําความเขาใจและเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการใชเทคโนโลยี  สําหรับบางคณะ
ท่ีซ้ือและใชโปรแกรมท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหสามารถทําไดในกรณีท่ีเปนการใชภายในคณะท่ีไม
มีนักศึกษาจากสาขาอ่ืนมาเรียน เพราะเปนสาขาเฉพาะ เชน  คณะพยาบาลศาสตร        

      นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ไดรายงานขอมูลการใชโปรแกรม
ในการจัดเรยีนการสอนออนไลนของอาจารย ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้   
     - มีการใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย ประกอบดวย 4 โปรแกรมหลัก คือ Microsoft Team, 

Zoom, Google Meet และ Webex แมวามหาวิทยาลัยไดออกประกาศไปแลววา การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนใหใชโปรแกรมหลัก คือ Microsoft Team และสําหรับการประชุมใหใชโปรแกรม Zoom ก็ตาม แต 
ในทางปฏิบัติบางคณะก็ใชโปรแกรมอ่ืนเปนหลักและไดซ้ือโปรแกรมพรอมท้ังแจก license  ใหกับอาจารย     และ 

 



- 12 - 
 
นักศึกษาไปแลว  ยกเวนในบางคณะท่ียังมีการใชโปรแกรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงคณะควรไดหารือเพ่ือเลือกใชโปรแกรม 
ใหเหมาะสม นอกจากนี้ ในระหวางการสอนออนไลนอาจารยหลายทานใช Application ตาง ๆ เพ่ือทําใหเกิด
ลูกเลนนาสนใจ แตในบางครั้งก็มากเกินไปจนทําใหนักศึกษามีขอจํากัดในการใชงาน เพราะตองเรียนกับอาจารย

หลายทาน  
      - มีการใชงานโปรแกรมท่ีผิดวิธี เพราะมีอาจารยเปนจํานวนมากยังมีการสอบกลางภาคโดยใช
โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน LMS ท้ัง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไมใหมีการจัดสอบกลางภาคแลว  ทําใหตองเพ่ิม

ประสิทธิภาพของโปรแกรม LMS  ข้ึนอยางมาก แตก็ยังมีปญหาอยูเปนระยะ ๆ เนื่องจากมีการใชสอบในหลายวิชา
และหลายคณะพรอม ๆ กัน ทําใหมีปญหาการใชงาน Hard ware และการใชงานระบบไมได นักศึกษาบน จึงเปน
ปญหาในการเรียนการสอนออนไลน  

     ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   รายงานสาเหตุท่ีทําใหระบบการสอบออนไลน E-
testing ใชงานไมได ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
      - จากการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเปนระยะเวลา 4 เดือน พบวาระบบ E-testing ใชงานไมได มี 4 

ชวงเวลา คือ 10.30 น.  กอน 12.00 น.  13.00 น. 15.00 น. เนื่องจากมีการ re-check ชื่อนักศึกษาในการ
ทดสอบยอยเพ่ือปองกันไมใหนักศึกษาหนีเรียนในชวงเวลาดังกลาวพรอม ๆ กัน      นอกจากนี้ ระบบใชงานไมได
อีกครั้งในเวลากลางคืนของวันเสาร เพราะอาจารยบางทานเปดโอกาสใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอยจนถึงชวงวัน 

เวลาดังกลาว ดังนั้น เพ่ือลดภาระการโหลดขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลดวยการทดสอบยอยท่ีจะทําให
ระบบมีปญหา จึงเห็นวาอาจารยผูสอนควรจะหาวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการอ่ืน เชน การวัดและ
ประเมินผลจากชิ้นงาน ฯลฯ และหากอาจารยจะวัดประเมินผลโดยใชระบบ E-testing เพ่ือทดสอบยอยควรเลื่อน

เวลาเปนตอนเย็น   
    - มีการวัดประเมินผลของบางสาขาใช sever เปนคอมพิวเตอรจําลองในการโหลดหรือการ
ประมวลผลโปรแกรม ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรระบบมาก จึงเปนสาเหตุใหระบบใชงานไมได 

        - หากเปนไปไดไมควรจํากัดการใชโปรแกรมพ้ืนฐานเพียงโปรแกรม Microsoft Team อยางเดียวใน
การจัดการเรียนการสอน  เพราะเม่ือมีการโหลดขอมูลพรอม ๆ กันจะทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก อีกท้ัง
นักศึกษาบางคนไมสะดวกในการใช และบางคณะก็ไดจัดการซ้ือ license โปรแกรมอ่ืนใหแกนักศึกษา และ

อาจารยไปแลว  
     จากประเด็นดังกลาว  ฝายวิชาการจะพิจารณาและหาแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป เพราะในทาง
ปฏิบัติไมสามารถใชเพียงโปรแกรมเดียว สําหรับบางคณะท่ีซ้ือและใชโปรแกรมท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ใหสามารถทําไดในกรณีท่ีเปนการใชภายในคณะท่ีไมมีนักศึกษาจากสาขาอ่ืนมาเรียน เพราะเปนสาขา
เฉพาะ เชน  คณะพยาบาลศาสตร        
     นอกจากนี้ ประธานเห็นวา อาจารยจะตองไดรับการพัฒนาเพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

จึงขอใหคณะ/วิทยาเขต ประชาสัมพันธไปยังอาจารยในสังกัดเขารับการอบรมท่ีสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรูจัดอบรมใหแกอาจารยในหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงไดสงประกาศการจัดอบรมดังกลาวไปยังคณะ/วิทยาเขต แลว  
และใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาหารือรวมกับผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู รวบรวมปญหาการใชโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสื่อกับอาจารยผูสอนและ
จัดอบรมการใชโปรแกรมใหแกอาจารยผูสอนตอไป  พรอมท้ังขอความรวมมือจากคณะ/วิทยาเขต ใหเขมงวดใน
การควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในขณะนี้ท่ีเปนรูปแบบออนไลนดวย  

    นอกเหนือจากประเด็นเสียงสะทอนจากนักศึกษาฯ ดังกลาวแลว ยังมีประเด็นท่ีคณะตองหาแนว
ทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือเตรียมนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้   
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      - ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือท่ี มอ 015.4/64-ว 0809 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนว
ปฏิบัติการดําเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ท่ีกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะไปสหกิจศึกษาไดตองไดรับ
การฉีดวัคซีนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกอนนั้น ประธานชี้แจงวา ในตอนนั้นยังไมมีวัคซีนทางเลือก จึงไดออก

หนังสือไปตามสถานการณ แตในขณะนี้ มหาวิทยาลัยไมไดเครงครัดเรื่องประเภทวัคซีน ดังนั้นไมวาจะเปนวัคซีน
ประเภทไหนก็ได แตขอใหไดฉีด สําหรับประเด็นวาจะตองไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มกอนหรือไม จึงจะออกสหกิจ
ศึกษา ได ในประเด็นนี้ ประธานขอใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะวาหากนักศึกษาไดรับวัคซีน 1 เข็ม แลวไปใน

สถานประกอบการท่ีไมเสี่ยง ซ่ึงคณะตองพิจารณาเองวานักศึกษาท่ีไปตองไมเสี่ยง โดยตองพิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ และสถานประกอบการตองมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาท่ีทําใหม่ันใจวา
นักศึกษาไมติดโควิด และสถานประกอบการนั้นไมมีประวัติของพนักงานติดโควิด ซ่ึงตองทําความตกลงกับสถาน

ประกอบการ หากเปนเชนนั้นแมฉีด 1 เข็ม ก็ใหไปได      
      - กรณีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา แตสถานประกอบการใหปฏิบัติงาน work from home 
เต็มเวลา กรณีเชนนี้ แมวานักศึกษาจะยังไมเคยรับวัคซีนใด ๆ เลย ก็สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได เพราะไมมี

การเคลื่อนยายท่ี 
     สําหรับในวาระนี้ ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยจะจัดทําเปนแนวทางการดําเนินการและแจงให
คณะ/วิทยาเขต ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

      ท่ีประชุมรับทราบ 
  

วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 60(4/2564) เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564   ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว   โดยกาํหนดทักทวง 

เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  
 

วาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

              - ไมมี     
 
วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา   

              - ไมมี     
 

วาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

  5.1  หลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome-Based 

Education: OBE) ใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564 เพ่ือเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565  

           ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร  รายงานท่ีประชุมวา   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให

คณะ/วิทยาเขต    ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษา

ท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome-Based Education: OBE) ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 นั้น จากการ

ตรวจสอบความกาวหนาของการปรับปรุงหลักสูตรพบวา มีหลักสูตรท่ีตองดําเนินการปรับปรุงตามข้ันตอนและ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบอยางชาท่ีสุด   ภายในการประชุมเดือนมกราคม 2565  
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เพ่ือใหหลักสูตรสามารถเปดสอนไดทันในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565  จํานวน 14 หลักสูตร โดยเปน

หลักสูตรวิทยาเขตหาดใหญ 8 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาเขตปตตานี 6 หลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 

2564) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรตามรายชื่อหลักสูตรท่ีตองปรับปรุง กรอบเวลาการดําเนินการแตละข้ันตอน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรดังกลาว (ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2564) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม  

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.2  แผนกําหนดระยะเวลาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

            ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร แจงท่ีประชุมทราบวา  จากท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก

วิทยาเขต/คณะ/หนวยงาน  ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยเปนไปตาม Outcome-Based 

Education (OBE) และเพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรอยูในกรอบระยะเวลาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯพ.ศ. 2558 

ตลอดจนเสนอขอมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online: CHECO) ไดทันกอนการเปดสอนในปการศึกษาตาง ๆ จึงขอแจงแผนกําหนดระยะเวลาการ

ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงมี 3 กลุม ดงันี้  

   - กลุมท่ี 1  หลักสูตรทุกระดับการศึกษา ปหนาปก พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  ท่ีตองปรับให

เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2566 เพ่ือใชเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2567 มีจํานวน 87 หลักสูตร 

   - กลุมท่ี 2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปหนาปก พ.ศ. 2564 ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

กันยายน 2567 เพ่ือใชเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2568 มีจํานวน 94 หลักสูตร 

   - กลุมท่ี 3   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปหนาปก พ.ศ. 2564  ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือน 

กันยายน 2568 เพ่ือใหทันการรับสมัคร T-Cas ในปการศึกษา 2569 จํานวน 82 หลักสูตร   

(ขอมูลจํานวนหลักสูตร ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ” 

           ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รายงานท่ีประชุมทราบวา จากนโยบายท่ี

กําหนดใหอาจารยใหมทุกคน และอาจารยท่ีปฏิบัติงานมาแลวในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และยังไมเขารับการอบรม

ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตองเขารับการอบรมในหลักสูตร “กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ” 

เปนประจําทุกป มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกคณาจารยใหมไดตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีของ

ความเปนอาจารยสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถวางแผนเพ่ือ

เตรียมเขาสูสมรรถนะอาจารยระดับดรุณาจารยไดภายใน 1 ป        โดยในป 2564  เปนการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ครั้งท่ี 9 ในรูปแบบออนไลน จัดเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2564  โดยมีหัวขอท่ีจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ และสรุปผลประเมินการจัดอบรมฯ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม   นอกจากนี้  

มหาวิทยาลัยยังมีชุดวิชาตาง ๆ ท่ีเตรียมรองรับสําหรับการพัฒนาอาจารยเพ่ือเตรียมเขาสูกรอบพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย ซ่ึงประธานขอใหคณะ/วิทยาเขตตาง ๆ ไดขับเคลื่อนการพัฒนาอาจารยเพ่ือการเขาสูกรอบพัฒนา

สมรรถนะอาจารยดวย    

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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   5.4  รายงานผลการดําเนินการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ในรูปแบบดิจิทัล (PSU Digital Transcript) 

          ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รายงานท่ีประชุมทราบวา จากการท่ีมหาวิทยาลัย 

จะดําเนินการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล  (PSU Digital Transcript)     เพ่ือใหบริการแก 

นักศึกษาและศิษยเกาท้ัง 5 วิทยาเขต   โดยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูดําเนินการ นั้น 

ขอรายงานผลการดําเนินการใหท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(องคการมหาชน) หรือ  สพร.  และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)  เพ่ือใชในการลงลายมือ 

ชื่ออิเล็กทรอนิกสในเอกสารสําคัญทางการศึกษาเรียบรอยแลว 

  2)  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู    ไดมอบหมายใหงานทะเบียนและประมวลผลท้ัง      

5 วิทยาเขต  ดําเนินการใหบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล  (PSU Digital Transcript)   แก 

นักศึกษาและศิษยเกาใน เดือนสิงหาคม 2564 เปนตน       และตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 เปนตนไป  ไดออก 

เอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลใหแกนักศึกษาในวิทยาเขตหาดใหญ   จํานวน 70 ใบ  วิทยาเขตตรัง  

จํานวน 1 ใบ สําหรับวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎรธานี  และวิทยาเขตปตตานี  อยูระหวางดําเนินการประชา 

สัมพันธใหนักศึกษาทราบ   

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.5  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ปการศึกษา 2564  

        ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   รหัส 61  รหัส 62 รหัส 63 และรหัส 64   ซ่ึงเปนผลการตรวจหลักฐาน

การสอบรอบท่ี 1/2564 ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  ดังนี้  

1) ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 4  รหัส 61  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,451 คน สอบผาน 5,589 คน คิดเปนรอยละ 86.64 สอบไมผาน 

862 คน คิดเปนรอยละ 13.36 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

วิทยาเขต 
จํานวนนักศึกษา 

รหัส 61 (คน) 

จํานวนท่ี 

สอบผาน (คน) 
ผาน (%) 

จํานวนท่ี 

สอบไมผาน (คน) 
ไมผาน (%) 

สุราษฎรธาน ี 687 683 99.42% 4 0.58% 

ตรัง 594 484 81.48% 110 18.52% 

ภูเก็ต 472 319 67.58% 153 32.42% 

หาดใหญ 3,294 3,075 93.35% 219 6.65% 

ปตตาน ี 1,404 1,028 73.22% 376 26.78% 
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2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 รหัส 62 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,861 คน สอบผาน 5,207 คน คิดเปนรอยละ 75.89 สอบไมผาน 1,654 

คน คิดเปนรอยละ 24.11 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

วิทยาเขต 
จํานวนนักศึกษา 

รหัส 62 (คน) 

จํานวนท่ี 

สอบผาน (คน) 
ผาน (%) 

จํานวนท่ี 

สอบไมผาน (คน) 
ไมผาน (%) 

สุราษฎรธาน ี 730 556 76.16% 174 23.84% 

ตรัง 510 321 62.94% 189 37.06% 

ภูเก็ต 414 191 46.14% 223 53.86% 

หาดใหญ 3,602 3,099 86.04% 503 13.96% 

ปตตาน ี 1,605 1,040 64.80% 565 35.20% 

   3)  ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 รหัส 63 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,200 คน สอบผาน 4,236 คน คิดเปนรอยละ 58.83 สอบไมผาน 2,964 

คน คิดเปนรอยละ 41.17 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

วิทยาเขต 
จํานวนนักศึกษา 

รหัส 63 (คน) 

จํานวนท่ี 

สอบผาน (คน) 
ผาน (%) 

จํานวนท่ี 

สอบไมผาน (คน) 
ไมผาน (%) 

ภูเก็ต 269 58 21.56% 211 78.44% 

ตรัง 440 194 44.09% 246 55.91% 

สุราษฎรธาน ี 689 135 19.59% 554 80.41% 

หาดใหญ 3,970 3,013 75.89% 957 24.11% 

ปตตาน ี 1,832 836 45.63% 996 54.37% 

   4)   ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รหัส 64 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,871 คน สอบผาน 292 คน คิดเปนรอยละ 3.71 สอบไมผาน 7,579 คน 

คิดเปนรอยละ 96.29 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

วิทยาเขต 
จํานวนนักศึกษา 

รหัส 61 (คน) 

จํานวนท่ี 

สอบผาน (คน) 
ผาน (%) 

จํานวนท่ี 

สอบไมผาน (คน) 
ไมผาน (%) 

ภูเก็ต 322  0  0.00% 322 100.00% 

ตรัง 363  0  0.00% 363 100.00% 

สุราษฎรธาน ี 718  0  0.00% 718 100.00% 

ปตตาน ี 2,077  0  0.00% 2,077 100.00% 

หาดใหญ 4,391  292  6.65% 4,099 93.35% 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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        ในการนี้  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร ขอความรวมมือใหคณะดําเนินการจัดสอบ

ภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา รอบท่ี 3 ซ่ึงมีกําหนดการสอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพ่ือใหมี

จํานวนนักศึกษาเขาสอบใหมากท่ีสุดเพราะขณะนี้ยังมีจํานวนนอย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีบัญชีผูใชไดใชสอบ

ครบ 3 ครั้ง แลว แตยังสอบไมผาน ขอใหดําเนินการแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเปดบัญชีผูใชใหมดวย   

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
   5.6  หลักเกณฑในการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัย   

         ประธานแจงในวาระเรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ แลว  
 
   5.7  เสียงสะทอนจากนักศึกษาในวันทีมบริหารพบนักศึกษา วันท่ี 24 สิงหาคม 2564   

         ประธานแจงในวาระเรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ แลว  
 
   5.8  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) International Conference” วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 

2564  

   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา แจงท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยในฐานะ

สมาชิกเครือขาย IMT-GT UNINET ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-

STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering and Mathematics) International 

Conference ระหวางวันท่ี 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ผานระบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรยายให

ความรูจากวิทยากรชาวตางประเทศ/ชาวไทย และการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือตีพิมพผลงานวิจัยเขาฐานขอมูล Scopus (IEEE) จึงขอประชาสัมพันธเชิญ

ชวนคณาจารย/นักวิชาการ/บุคลากรทางดานการศึกษา   และนักศึกษาในคณะ/หนวยงานรวมสงผลงานวิจัยแบบ

บรรยาย (Oral) ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยสามารถดูรายละเอียดขอมูลการสมัครนําเสนอผลงานวิจัยไดท่ี 

https://stem.psu.ac.th สําหรับมหาวิทยาลัยมีโควตาสนับสนุนโดยไมตองจายคาลงทะเบียน ซ่ึงการจัดสรรโควตา

จะพิจารณาตามความเหมาะสม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
   5.9  แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

        ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 ไดมีมติใหความเห็นชอบใน

หลักการในการกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  โดยใหพิจารณาจากวัน/เดือน/ปท่ีผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ (Full paper)  

ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือ วัน/เดือน/ป ท่ีไดรับหนังสือตอบรับใหตีพิมพเผยแพรผลงานฉบับสมบูรณ (Full 

paper) ท้ังการตีพิมพในวารสารและการตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเปนท่ียอมรับกอน

วันท่ีสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

https://stem.psu.ac.th/
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   5.10 การยืนยันสิทธิรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 1/2564  มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร  

    ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบเพ่ือขอใหคณะ/วิทยา

เขตแจงใหนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 1/2564 ท่ีไดรับผลกระทบจากโค

วิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลแลว ดําเนินการภายในวันท่ี 10 กันยายน 2564 ดังนี้  

1) เตรียมบัญชีพรอมเพยท่ีผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักศึกษาใหเรียบรอย 

2) สําหรับบัญชีธนาคารท่ีไมมีความเคลื่อนไหว ไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได หาก 

ประสงคจะใชงานใหทําการโอนเงินเขาบัญชีเพ่ือใหบัญชีมีความเคลื่อนไหว 

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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