
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ครั้งท่ี 62(6/2564)    

วันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 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 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง 

10.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

11.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชยกิจ  (แทน) 

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา  

13.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชยั ภิสัชเพ็ญ 

14.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

16.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.นิมิตร วรกุล 

17.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      อาจารย ทพ.วิศรุต  อุปลานนท     (แทน) 

18.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 

19.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

20.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.สพญ.สกาวพร  ประจันตะเสน  

21. รองคณบดีฝายวิชาการและบริหารการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย 

22.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

23.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

24.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยณิชนันท  คุปตานนท 

25. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 อาจารยจริยภัทร  รัตโณภาส  (แทน) 

26.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ดร.เมธิณี  อยูเจริญ  (แทน)   

27.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

28.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.ซอฟยะห  นิมะ  (แทน)          

29.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

30.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  (ฝายวิชาการ)             กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

31.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

32.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 
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วิทยาเขตปตตานี 

33.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

34.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

35.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

36.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร    

38.  รองคณบดีฝายวิชาการ และวิจัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      ดร.ยาสมิน  ซัตตาร 

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.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ  (แทน)      

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

46.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 อาจารยพัชรี  เทพนิมิต  (แทน)     

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

47.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

      รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี 

48.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน  (รักษาการ) 
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49.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

   ดร.ศักดา  ขจรบุญ   (รักษาการ) 

50.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี  หนูนิ่ม   (แทน) 

51.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

52.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

53.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

54.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

55.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูมาประชุมไมได 

1.   ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

2.   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

3.   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ดร.อาทิตยา  สมโลก    

4.   รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

ผูเขารวมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ดร.สุมนา  ลาภาโรจนกิจ  คณบดี       

2.   ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผูแทนฝายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

                             ยางฯ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ผูเขารวมประชุมจากสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

1.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน   หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล  (รักษาการ) 

2.   นางสาวดลณพร  ชาติพันธ     หัวหนาฝายเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรียนรู  (รักษาการ) 

3.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                 

4.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ           

5.   นางจิราภรณ  ระฆัง                       

6.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร      
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7.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                 

8.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                     

9.   นางสาวบุปผา  ภูมาวงศ                     

10.  นางสาวนลินี  จิโรภาส         

ผูเขารวมประชุมจากกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี               

1.   ดร.สมชาย  รัตนคช    ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  

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. 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุม ดังนี้  

  1.  มอบใหผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  รองประธาน   กลาวแนะนําและตอนรับ 

กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานใหม 3 ทาน  คือ  1)  รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา จอยชะรัด 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   2)  ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน รองคณบดีฝายการศึกษาและ

วิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร   และ       3)  ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  รองคณบดีฝายวิชาการและบริหารการศึกษา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
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 2.  แจงเก่ียวกับ รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  จํานวน  

7 ฉบับ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และไดจัด

ประชาพิจารณแลวเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 ดังนี้  

1)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ...... 

2)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 

3)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

4)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

    อุดมศึกษา พ.ศ. …… 

5)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสูมาตรฐานการจัดการศึกษา 

     ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. …… 

6)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

     อุดมศึกษา พ.ศ. …… 

7)  รางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงตั้งหรือ     

    มอบหมายผูตรวจสอบและการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  

    ..… 

     การจัดทํารางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท่ี

เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของการจัดการศึกษารูปแบบเดิม ใหเปนการจัดการศึกษารูปแบบใหม  เชน  เดิม 

มีการกําหนดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกปริญญา เปลี่ยนเปน ยกเลิกการกําหนดระยะเวลา

การสําเร็จการศึกษา ฯลฯ และใหการดําเนินการตาง ๆ สิ้นสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงการจัดการศึกษารูปแบบใหมนี้

จะเนน ท่ีผลลัพธของหลักสูตร (Outcomes Based Curriculum) เปนสําคัญ ดังนั้น ท่ีผานมาจึงนับไดวา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการในทิศทางท่ีถูกตองแลวในการเรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนว

ทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcomes Based Education: OBE) ซ่ึงการจัดการศึกษารูปแบบใหมท่ี

มุงเนนผลลัพธของหลักสูตร จะมีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีแตกตางจากเดิม มิใชการสอบเพ่ือวัดระดับคะแนน

เพียงอยางเดียวแลว แตจะวัดและประเมินผลจากกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดทําดวย ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนของอาจารยจึงตองแตกตางจากเดิม ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็มีกรอบในการพัฒนาอาจารยเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนในรปูแบบใหมนี้อยูแลว ดังนั้น จึงหวังเปนอยางย่ิงวาทุกคณะ/วิทยาเขต จะใหความสนใจในการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบใหมนี้มากข้ึน  

     สําหรับรายละเอียดของรางระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท้ัง 7 ฉบับดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ

นําเสนอใหท่ีประชุมทราบอีกครั้ง เม่ือ สป.อว. ไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นตามข้ันตอนและประกาศใชรางระเบียบ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว  

    ท่ีประชุมรับทราบ    

    จากนั้น จึงดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้  
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1.1  การจัดทําหลักสูตรแบบ Sandbox  

      ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ท่ีผานมา สป.อว. ไดจัดประชุมชี้แจง

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหแกผูบริหารของ

มหาวิทยาลยัทราบวา กระทรวง อว.เห็นถึงความสําคัญของขอจํากัดในกฎเกณฑ  และขอบังคับในการจัดการศึกษา

ท่ีมีอยูในขณะนี้ จึงจัดใหมีการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเรียกวา Higher Education 

Sandbox  และเชิญชวนใหมหาวิทยาลัยรวมเสนอหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

1)  ความสําคัญของการจัดการศึกษาแบบ Sandbox   มีท่ีมาจาก   

   - ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ทําใหคุณภาพ

ของประชากรและระบบการจางงานในอนาคตลดลง ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะตรงกับความตองการ  

      - Digital disruption มีการใช digital technology มากข้ึน เกิดอาชีพท่ีตองการผูเชี่ยวชาญ

ดาน Digital และ IT และเกิดอาชีพใหมท่ีตองการอยางเรงดวนในหลายสาขา  

   - Gig Economy เปนการรับงานแบบครั้งคราว อิสระ จางงานผานแพลตฟอรมดิจิทัล แรงงาน 

จึงตองมีทักษะหลายดาน    

          - คนมีแนวโนมอายุยืนข้ึนและมีชีวิตหลากหลายข้ัน (Multi-Stage Life) มีการเพ่ิมทักษะใหม 

เปลี่ยนงานมากข้ึน เกิดการเรียนรูตลอดเวลาในหลายข้ันชีวิต 

           - การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ท่ีตองตอบสนองใหทันตอความตองการในการเรียนรูของ 

ผูเรียน ตลาดแรงงาน และสังคม และในอนาคตมีความตองการท่ีจะเรียนรูในรูปแบบ digital มากข้ึน  

   - ระบบอุดมศึกษาไทยถึงเวลาปรับกระบวนทัศน (Shift Paradigm) เพราะในอนาคตรูปแบบ

การเรียนการสอนของระบบอุดมศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิมในหลายดาน  

   - การสรางแพลตฟอรมพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการของ

รัฐบาล เพ่ือตองการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบริษัท/ภาคผลิตและบริการไดรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคน  

          - มาตรฐานการอุดมศึกษา ยังไมสอดคลองกับบริบทโลกยุคใหม  เนื่องจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษามีขอจํากัดหลายดาน ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได      

          - แนวทางผลักดันการผลิตกําลังคนดวยวิธีการใหมของสถาบันอุดมศึกษา ผานกลไก Higher 

Education Sandbox  โดยทดลองใชการยกเวนมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือตองการใหเกิดการผลิตบัณฑิตท่ีมี

สมรรถนะตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม และทันเวลากับการใชงาน เกิดนวัตกรรมการอุดมศึกษาท่ีตอบ

โจทยรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป เกิดรูปแบบการจัดการศึกษาท่ียืดหยุน เกิดการพลิกโฉมการผลิตกําลังคน

ของระบบอุดมศึกษาของประเทศ   

     2)  แนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีดังนี้     

          สถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบโจทยนโยบายหรือยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ    ตามเง่ือนไขการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กลาวคือ   ตองเปนการผลิต 
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บัณฑิตท่ีไมสามารถทําไดดวยขอกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันได  หรือมีเหตุผลหรือความจําเปน 

อยางยิ่งท่ีตองยกเวนมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาข้ึน ใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิง

สมรรถนะท่ีเกิดข้ึนแกผูเรียนอยางแทจริง สถาบันอุดมศึกษาตองมีความพรอมดานการเงินและทรัพยากรในการจัด

การศึกษาเพ่ือใหไดผลลัพธการผลิตบัณฑิตตามท่ีคาดหวัง        มีการติดตามประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพ่ือ 

นําไปสูการถอดบทเรียนการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน และประกาศใหสาธารณะชนและผูเรียนรับทราบ

วาเปนหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  

          การดําเนินการอาจทําไดสองลักษณะ คือ (1) กระทรวง อว. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการ หรือ (2) สถาบันอุดมศึกษาเสนอเรื่องเขามาเพ่ือขอดําเนินการไปยังกระทรวง อว. 

         กรณีท่ีหลักสูตรสนใจ ตองจัดทําขอเสนอในลักษณะ concept paper ระบุรายละเอียดตาม

หัวขอท่ีกําหนด และระบุทักษะท่ีจะเกิดข้ึนแกผูเรียนใหชัดเจน โดยเฉพาะหัวขอหนวยงานท่ีรวมดําเนินการและ

บทบาทความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนหนึ่งในนโยบายท่ีกระทรวง อว. จะสงเสริมและสนับสนุนเปนพิเศษ   

    การสงเสริมเชิงนโยบาย  กระทรวง อว. มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนหลักสูตรท่ีเปนการจัด

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการรวมกันจัดการศึกษา หรือเปนการรวมกลุมจัดการศึกษาของ

สถาบันการศึกษา หรือ เปนการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนหรือทองถ่ิน โดยกระทรวง อว. จะสงเสริมการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสวนกลางในการจัดการศึกษารวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา เชน ระบบเทียบโอน

สมรรถนะการเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา   ระบบธนาคารหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม 

          งบประมาณดําเนินการ กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอเรื่องเพ่ือขอดําเนินการ งบท่ีสนับสนุนคือ

งบของสถาบันอุดมศึกษา หรืองบจากหนวยงานภาครัฐ หรือแหลงบริหารจัดการทุน หรือกองทุนหมุนเวียน เชน 

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรืองบสนับสนุนจากสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา แตในกรณีท่ีกระทรวง 

อว. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ กระทรวง อว.ก็อาจจะสนับสนุนงบประมาณ 

     3)  ลักษณะการจัดการศึกษาท่ีเขาขาย Sandbox และแนวทางการผลักดันในมหาวิทยาลัย  

     - ลักษณะการจัดการศึกษาท่ีเขาขาย Sandbox  เชน   การเรียนพรอมกับการทํางานในสถาน 

ประกอบการแบบ Fulltime  การเรียนออนไลนควบคูกับการทํางาน   การปรับหลักสูตรระหวางทางชั้นปท่ี 3-4 

การจัดการศึกษา/การเรียนรูชุมชน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ จะมีขอจํากัดดานมาตรฐานการอุดมศึกษา 

      - แนวทางการผลักดันในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 ระดับ คือ (1) ระดับบริหาร ตองสื่อสาร

ในองคกรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มุงเนนผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการของสังคม และความรูความ

เขาใจของผูบริหารทุกระดับและพรอมท่ีจะใหคนภายนอกเขามามีสวนรวมในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน (2) ระดับ

ปฏิบัติการ คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีแนวคิดเชิงนวัตกรรมกระบวนการและสรางเครือขายเชื่อมโยง

การทํางานกับสถานประกอบการอยางใกลชิด เขาใจการทํางานแบบ Co-creation และปรับการผลิตบัณฑิตจาก 

content-based เปน competency-based วิธีการวัดและประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรียนท่ีสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
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   4)  การเสนอขอจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีดังนี้  
 
        (1)  ข้ันตอนการเสนอขอจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  
โดยในข้ันตอนท่ี ๑  มหาวิทยาลัยจะกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอฯ กอนเสนอให

อธิการบดีเห็นชอบ  
 
 

       (2)  Conceptual Framework ของกระบวนการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ Sandbox 
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โดย Input คือ ความพรอมภายในมหาวิทยาลัย  สวน Process และ Output/Outcome  คือ คณะผูประเมิน

อิสระท่ีกระทรวง อว. กําหนด ทําหนาท่ีติดตามประเมินผลตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ PDCA  และมีบัณฑิต

กับผูใชบัณฑิตเปนผูใหขอมูลดานความพึงพอใจและโอกาสการไดงานทํา  

 

       (3)  การจัดการศึกษา และแนวทางการกํากับติดตาม  

 
 

 จากท่ีกระทรวง อว.  ไดเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษาได ตามรายละเอียดขางตน   ประธานจึงเชิญชวนใหคณะ/หลักสูตร ท่ีสนใจจัดทําหลักสูตร

ดังกลาว   ไดพิจารณาถึงโอกาสและความคุมคาท่ีจะไดรับจากการจัดการศึกษาในรูปแบบใหมนี้     เพราะเปนการ

ผอนคลายกฎเกณฑท่ีเปนขอจํากัดเพ่ือใหหลักสูตรเกิดความยืดหยุนในการดําเนินการ   ดังนั้น หากสนใจให

สามารถดําเนินการเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยไดทันที สําหรับหลักสูตรดานวิชาชีพ   ซ่ึงมีสภาวิชาชีพเปนผู

กํากับมาตรฐานหลักสูตรดวยนั้น กระทรวง อว. จะมีการหารือกับกลุมสภาวิชาชีพในการจัดทําหลักสูตรแบบ 

Sandbox ตอไป        สําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรและการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรแบบ Sandbox ท่ีตอง

รวมมือกันหลายคณะ/วิทยาเขต จะตองวางแผนรวมกันวาหนวยงานใดรับผิดชอบ หรือจะดําเนินการเปนหลักสูตร

กลางของวิทยาเขต หรือมหาวิทยาลัยก็ได ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางกัน   ในการนี้ ประธานจะนําเรื่องการจัด

การศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) นี้ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   ในเดือนธันวาคม 2564  เพื่อแจงตอคณบดี   และพิจารณาระบบการบริหาร

จัดการของหลักสูตรแบบ Sandbox ใหชัดเจน ตอไป    
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   นอกจากนี้ ประธานกลาวเพ่ิมเติมวา แนวโนมหลังยุคโควิด-19  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเนนการสอน content เปนการสราง competency ซ่ึงวัดประเมินผลจากกิจกรรม

และผลลัพธท่ีคาดหวัง ดังนั้น จึงขอใหทุกวิทยาเขต/หลักสูตรไดเตรียมปรับเปลี่ยนบรรยากาศ หรือสภาพแวดลอม

ภายในวิทยาเขตหรือหองเรียนใหเปน Learning Space ซ่ึงเปนหองเรียนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรมท่ี

อาจารยออกแบบการเรียนการสอน  เปนบรรยากาศของการรวมกลุมกันทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกลุม

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในการเรียนรูและมีทักษะเพ่ิมข้ึน   และจากการรับฟงการประชุม

ระดมสมอง  เรื่อง  University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต   เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

จัดโดย สป.อว.   มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิกลาววา  มหาวิทยาลัยจะไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม

ไดอีก ตองปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม มหาวทิยาลัยขนาดใหญท่ีมีจํานวนนักศึกษามากจะไดรับผลกระทบมากจาก

จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง จะสอนเฉพาะกลุมนักศึกษาเพียงกลุมเดียวไมได ตองพิจารณาเรื่อง Lifelong learning 

ดวย หลักสูตรท่ีเปดสอนตองมีจํานวนไมมาก สัดสวนของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา

ตองมีจํานวนท่ีใกลเคียงกัน การเรียนการสอนตองบูรณาการขามศาสตรเพ่ือใหเกิดทักษะ การคิดเชิงวิเคราะห และ

โอกาสของการไดงานทํา มหาวิทยาลัยจําเปนตองปรับเปลี่ยนและคิดนอกกรอบ โดยเฉพาะการยุบรวมคณะ/สาขา 

ดังนั้น ประธานจึงขอใหผูบริหารของคณะ/วิทยาเขต ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมนี้ไป

กําหนดนโยบาย และออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหมตอไป          

            ท่ีประชุมรับทราบ   
  
วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 61(5/2564) เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว กําหนดทักทวงเม่ือวันท่ี  

19 ตุลาคม 2564 

      มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  
 

วาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

              - ไมมี     
 
วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา   

              - ไมมี     
 

วาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

  5.1  ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรให เปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ 

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

           ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร  รายงานท่ีประชุมวา    ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให

ทุกหลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ     (Outcomes-Based Education:  
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OBE) ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 และจากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

พบวามีหลักสูตรท่ีตองเรงดําเนินการ ดังนี้   
           กลุมท่ี 1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง ปหนาปก  พ.ศ. 2560 และปหนาปก พ.ศ. 2561 และท่ีจะปรับเปนปหนาปก  

พ.ศ. 2565    เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา  2565  เพ่ือใหทันการรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 1  มีจํานวน 

11 หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรท่ียังไมเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จํานวน 1 หลักสูตร  

                    กลุมท่ี 1.2  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง ปหนาปก พ.ศ. 2560 /ปหนาหนาปก พ.ศ. 2561  และท่ีจะปรับเปนปหนาปก  

พ.ศ. 2565 เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 มีจํานวน 17 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรท่ียังไมเสนอคณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองฯ  จํานวน 5 หลักสูตร  เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  

โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรกลุมท่ี 1.1 และ 1.2 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม        

          นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตรไดขอความรวมมือใหผูบริหารวิทยาเขต/คณะ 

สรางความเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผลลัพธใหแกอาจารยไดเขาใจถึงความสําคัญ

และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีอาจารยตองทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของการจัดทําหลักสูตรท่ี

มุงเนนผลลัพธและวัดประเมินผลตามผลลัพธท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

  5.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษา 

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง วาหมายถึง “การจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีอ่ืนใด

ท่ีมิใชพ้ืนท่ีอันเปนสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา...” โดยสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง “วิทยาเขต 

ศูนย หรือสถานท่ีใดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง...” ดังนั้น การจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวิทยาเขตตาง ๆ  จึงเปนการจัดการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้งของสถาบัน 

อุดมศึกษา มิใชเปนการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งฯแตอยางใด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.3  ขอความรวมมือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงการสรางเสริมความรูเทาทันส่ือ

ดิจิทัลใหกับนักศึกษา 

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.)   แจงให   มหาวิทยาลัยนําประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา      เรื่อง     แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใหมีสมรรถนะและความรูความเขาใจเก่ียวกับดิจิทัล ตลอดจนตระหนัก

ถึงจรรยาบรรณในการรับสงขอมูลขาวสารทางสื่อดิจิทัลตาง ๆ โดยใหกําหนดเปนผลลัพธการเรียนรูในดานท่ี 5 ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และในการนี้ สป.อว. ไดขอความ

รวมมือใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร         โดยคํานึงถึงการสรางเสริมความรูเทาทันสื่อดิจิทัลใหกับ 

นักศึกษา ควบคูกับการใชประกาศตามขางตน เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตอไป รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.4  การประกาศกําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดานการสรางบัณฑิต

และพัฒนากําลังคนในราชกิจจานุเบกษา  

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา ตามหนังสือ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) ท่ี  อว ๐๒๐๘.๒/ว ๑๔๔๕๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง กําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและ

ระบบอุดมศึกษาใหม ดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน ลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๔ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางดําเนินการในการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในทุกชวง

วัย ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสามารถตอบสนองรองรับสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอยางฉับพลัน 

รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับสากลตอไป และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะเห็นไดวาปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลองตาม

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดังกลาวแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.5  การประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู มีหนังสือถึงผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา ตามหนังสือท่ี มอ 015.4/64-1123 ลงวันท่ี 

2 พฤศจิกายน 2564 แจงวา มหาวิทยาลัยใหหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ประจํา

วิทยาเขตแลว สามารถดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือเปดรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS ได เนื่องจาก 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ/อนุมัติ 

ไดหมดวาระตามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงทําใหหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิชาการ ประจําวิทยาเขต ตองชะลอการเสนอเรื่องพิจารณาหลักสูตรในคณะกรรมการนโยบายวิชาการ จนกวาจะมี

การแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม ดังนั้น เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการประชาสัมพันธรับนักศึกษาในปการศึกษา 

2565 ตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยจึงใหหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ประจําวิทยา

เขตแลว สามารถดําเนินการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาดังกลาวไดเปนการเฉพาะกิจเทานั้น  หากการ

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการชุดใหมเรียบรอยแลว ทุกหลักสูตรตองดําเนินการตามข้ันตอนปกติ

ตอไป   

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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   5.6  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ปการศึกษา 2564 

        ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร แจงท่ีประชุมทราบวา ขอมูลผลการสอบภาษาอังกฤษทุก

ประเภทการสอบ ปการศึกษา 2564 คือ ผลการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61  แตในการรายงานผลการสอบ 

ในครั้งนี้ ขอมูลยังไมสมบูรณ เนื่องจาก ยังมีอีก 10 คณะท่ีสงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษใหไมครบ ดังนั้นการ

รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จึงเปนการรายงานเฉพาะขอมูลในสวนท่ีถูกตอง และครบถวนแลว โดย

ขอมูลท่ีถูกตองครบถวนแลวจะถูกนําเขาระบบ TMM ซ่ึงคณะสามารถตรวจสอบขอมูลนักศึกษาไดวามีนักศึกษาคน

ใดผานหรือยังไมผานไดท่ีระบบ TMM และภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ขอมูลจะเสร็จสมบูรณและนําเขาสู

ระบบ SIS ตอไป 

   ดังนั้น การรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ปการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ จึงเปนการรายงานผลในภาพรวมและจําแนกผลการสอบตามวิทยาเขตของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ซ่ึงเปนผลการตรวจหลักฐานการสอบรอบท่ี 2/2564 ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2564 (เฉพาะคณะท่ีสงหลักฐานการสอบตรงตามกําหนด ขอมูลถูกตอง ครบถวนตามแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด) ดังนี้  

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 4  รหัส 61  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,451 คน สอบผาน 5,638 คน คิดเปนรอยละ 87.40 สอบไมผาน 

813 คน คิดเปนรอยละ 12.60 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนดังนี้ 

วิทยาเขต 
จํานวนนักศึกษา 

รหัส 61 (คน) 

จํานวนท่ี 

สอบผาน (คน) 
ผาน (%) 

จํานวนท่ี 

สอบไมผาน (คน) 
ไมผาน (%) 

สุราษฎรธาน ี 687 685 99.71% 2 0.29% 

ตรัง 594 484 81.48% 110 18.52% 

ภูเก็ต 472 320 67.80% 152 32.20% 

หาดใหญ 3,294 3,098 94.05% 196 5.95% 

ปตตาน ี 1,404 1,051 74.86% 353 25.14% 

 

2. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 จําแนกตาม 

วิทยาเขต แบบรายละเอียด ดังนี้  

1) วิทยาเขตหาดใหญ  
คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

คณะแพทยศาสตร 248 248 100.00% 0 0.00% 

คณะเภสัชศาสตร 130 130 100.00% 0 0.00% 

คณะทันตแพทยศาสตร 40 40 100.00% 0 0.00% 

คณะเทคนิคการแพทย 55 55 100.00% 0 0.00% 
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คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

คณะสัตวแพทยศาสตร 20 20 100.00% 0 0.00% 

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรม

และการจัดการอุตสาหกรรมยาง 

7 7 100.00% 0 0.00% 

คณะเศรษฐศาสตร 96 95 98.96% 1 1.04% 

คณะการแพทยแผนไทย 127 126 99.21% 1 0.79% 

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 14 13 93% 1 7.14% 

คณะพยาบาลศาสตร 180 177 98.33% 3 1.67% 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 69 66 95.65% 3 4.35% 

คณะวิทยาศาสตร 466 447 95.92% 19 4.08% 

คณะศิลปศาสตร 236 216 91.53% 20 8.47% 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 224 201 89.73% 23 10.27% 

คณะนิติศาสตร 273 242 88.64% 31 11.36% 

คณะวิศวกรรมศาสตร 512 467 91.21% 45 8.79% 

คณะวิทยาการจัดการ 597 548 91.79% 49 8.21% 

รวม 3,294 3,098 94.05% 196 5.95% 

 

2) วิทยาเขตปตตานี    
คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี 62 62 100.00% 0 0.00% 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 132 131 99.24% 0 0.00% 

คณะศิลปกรรมศาสตร 29 7 24.14% 10 34.48% 

คณะวิทยาการสื่อสาร 67 36 53.73% 0 0.00% 

คณะศึกษาศาสตร 346 294 84.97% 14* 4.05% 

คณะวิทยาการอิสลาม 131 74 56.49% 6 4.58% 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 327 79.37% 12 2.91% 

คณะรัฐศาสตร 225 120 53.33% 10 4.44% 

รวม 1,404 1,051 74.86% 52 3.70% 

หมายเหตุ * เปนนักศึกษาเรียนตามโครงการ 5 ป จํานวน 11 คน และเรียนในหลักสูตร 4 ป จํานวน 3 คน 
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3) วิทยาเขตภูเก็ต 
คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 41 32 78.05% 9 21.95% 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

52 40 76.92% 12 23.08% 

คณะวิเทศศึกษา 145 126 86.90% 19 13.10% 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 97 75 77.32% 22 22.68% 

คณะการบริการและการทองเท่ียว 137 47 34.31% 90 65.69% 

รวม 472 320 67.80% 152 32.20% 

หมายเหตุ  วิทยาเขตภูเก็ตมีเกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑของมหาวิทยาลัย  

 

4) วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

265 265 100.00% 0 0.00% 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

0 0 N/A 0 N/A 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม

การเกษตรและประมง 

0 0 N/A 0 N/A 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 422 420 99.53% 0 0.00% 

รวม 687 685 99.71% 0 0.00% 

 

5) วิทยาเขตตรัง 
คณะ จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบผาน% 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน 

จํานวนผูท่ี 

สอบไมผาน% 

สถาปตยกรรมศาสตร 26 19 73.08% 2 7.69% 

พาณิชยศาสตรและการจัดการ 568 465 81.87% 22 3.87% 

รวม 594 484 81.48% 24 4.04% 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ      

  6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2565 

        ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2565 มีกําหนดประชุม 2 เดือน/ครั้ง ในวันพุธ

สัปดาหท่ี 2 ของเดือน เวลา 13.30 น. โดยเปนการประชุมทางไกล  ณ  หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ และหองประชุมของวิทยาเขตตาง ๆ และในการประชุมใชระบบ E-meeting  โดยมีกําหนดการ

ประชุม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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	2.  แจ้งเกี่ยวกับ ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  จำนวน
	7 ฉบับ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้จัดประชาพิจารณ์แล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดังนี้
	1)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ......
	2)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......
	3)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...
	4)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
	อุดมศึกษา พ.ศ. ……
	5)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา
	ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ……
	6)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
	อุดมศึกษา พ.ศ. ……
	7)  ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือ
	มอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
	..…
	การจัดทำร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของการจัดการศึกษารูปแบบเดิม ให้เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  เช่น  เดิม มีการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกปริญญา...
	สำหรับรายละเอียดของร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้ง 7 ฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง เมื่อ สป.อว. ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและประกาศใช้ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
	ที่ประชุมรับทราบ
	วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	1.1  การจัดทำหลักสูตรแบบ Sandbox
	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สป.อว. ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทราบว่า กระทรวง อว.เห็นถึงความสำคัญของข้อ...
	1)  ความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบ Sandbox   มีที่มาจาก
	- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  ทำให้คุณภาพของประชากรและระบบการจ้างงานในอนาคตลดลง ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ
	- Digital disruption มีการใช้ digital technology มากขึ้น เกิดอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital และ IT และเกิดอาชีพใหม่ที่ต้องการอย่างเร่งด่วนในหลายสาขา
	- Gig Economy เป็นการรับงานแบบครั้งคราว อิสระ จ้างงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล แรงงาน
	จึงต้องมีทักษะหลายด้าน
	- คนมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นและมีชีวิตหลากหลายขั้น (Multi-Stage Life) มีการเพิ่มทักษะใหม่ เปลี่ยนงานมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาในหลายขั้นชีวิต
	- การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ที่ต้องตอบสนองให้ทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ของ
	ผู้เรียน ตลาดแรงงาน และสังคม และในอนาคตมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในรูปแบบ digital มากขึ้น
	- ระบบอุดมศึกษาไทยถึงเวลาปรับกระบวนทัศน์ (Shift Paradigm) เพราะในอนาคตรูปแบบการเรียนการสอนของระบบอุดมศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิมในหลายด้าน
	- การสร้างแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการของรัฐบาล เพื่อต้องการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บริษัท/ภาคผลิตและบริการได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน
	- มาตรฐานการอุดมศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่  เนื่องจากมาตรฐานการอุดมศึกษามีข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้
	- แนวทางผลักดันการผลิตกำลังคนด้วยวิธีการใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกลไก Higher Education Sandbox  โดยทดลองใช้การยกเว้นมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และทันเวลากับการใช้งาน เกิดน...
	2)  แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีดังนี้
	สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    ตามเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กล่าวคือ   ต้องเป็นการผลิต
	บัณฑิตที่ไม่สามารถทำได้ด้วยข้อกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้  หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็น
	อย่างยิ่งที่ต้องยกเว้นมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้น ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการเงินและทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การผลิตบัณฑิตตามที่ค...
	นำไปสู่การถอดบทเรียนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน และประกาศให้สาธารณะชนและผู้เรียนรับทราบว่าเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
	การดำเนินการอาจทำได้สองลักษณะ คือ (1) กระทรวง อว. กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ หรือ (2) สถาบันอุดมศึกษาเสนอเรื่องเข้ามาเพื่อขอดำเนินการไปยังกระทรวง อว.
	กรณีที่หลักสูตรสนใจ ต้องจัดทำข้อเสนอในลักษณะ concept paper ระบุรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และระบุทักษะที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้ชัดเจน โดยเฉพาะหัวข้อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการและบทบาทความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวง อว. จะส่งเสริ...
	การส่งเสริมเชิงนโยบาย  กระทรวง อว. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรที่เป็นการจัดการศึกษาที่สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดการศึกษา หรือเป็นการรวมกลุ่มจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือ เป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนหรือท้องถิ่น ...
	งบประมาณดำเนินการ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเรื่องเพื่อขอดำเนินการ งบที่สนับสนุนคืองบของสถาบันอุดมศึกษา หรืองบจากหน่วยงานภาครัฐ หรือแหล่งบริหารจัดการทุน หรือกองทุนหมุนเวียน เช่น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรืองบสนับสนุนจากสถานประกอบการที่ร่วม...
	3)  ลักษณะการจัดการศึกษาที่เข้าข่าย Sandbox และแนวทางการผลักดันในมหาวิทยาลัย
	- ลักษณะการจัดการศึกษาที่เข้าข่าย Sandbox  เช่น   การเรียนพร้อมกับการทำงานในสถาน
	ประกอบการแบบ Fulltime  การเรียนออนไลน์ควบคู่กับการทำงาน   การปรับหลักสูตรระหว่างทางชั้นปีที่ 3-4
	การจัดการศึกษา/การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ จะมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
	- แนวทางการผลักดันในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ (1) ระดับบริหาร ต้องสื่อสารในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของสังคม และความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารทุกระดับและพร้อมที่จะให้คนภายนอกเข้ามามีส่...
	4)  การเสนอขอจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีดังนี้
	(1)  ขั้นตอนการเสนอขอจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
	(2)  Conceptual Framework ของกระบวนการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ Sandbox
	(3)  การจัดการศึกษา และแนวทางการกำกับติดตาม

