
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ครั้งท่ี 63(1/2565)    

วันพุธท่ี 12 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. 
โดยประชุมทางไกล ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี 

และประชุมผานระบบ Zoom 
---------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1.    ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     รองประธานกรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

2.    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา  

3.    ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

4.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

5.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

6.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

7.   ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

8.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง 

9.    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

10.  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจดาว  บูรณะพาณิชยกิจ  (แทน) 

11.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา  

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

13.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน 

14.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิเทศสัมพันธและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร           กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  

 



 - 2 - 

 

15.  รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 

16.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร 

17.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 

18.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

19.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.สพญ.สกาวพร  ประจันตะเสน  

20. รองคณบดีฝายวิชาการและบริหารการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย 

21.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      อาจารยพัลลภัช  เพ็ญจํารัส   (แทน) 

22.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

23.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยณิชนันท  คุปตานนท 

24. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณิ  จิระเกียรติกุล   

25.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

26.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.ซอฟยะห  นิมะ  (แทน)          

27.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

28.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  (ฝายวิชาการ)             กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

29.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

30.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาเขตปตตานี 

31.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

32.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 
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33.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

34.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

35.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร    

36.  รองคณบดีฝายวิชาการ และวิจัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      ดร.ยาสมิน  ซัตตาร 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

      ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

38.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

      ดร.ภักดี  ตวนศิริ    (รักษาการ) 

39.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

40.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

      อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

41.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร  เสง่ียมกุล 

42.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

43.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน      

44.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์  อินทนา     

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

46.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

      รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี 

47.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงศ  เพียรโรจน    

48.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

   ดร.ศักดา  ขจรบุญ     

49.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ภัททิรา  พงษทิพยพาที   (รักษาการ) 
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50.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

51.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

52.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

53.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

54.  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

ผูมาประชุมไมได 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

2.    รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

3.   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 

4.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

5.    ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

ผูเขารวมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน   แทนคณบดี       

2.   ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  ผูแทนฝายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

                             ยางฯ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ผูเขารวมประชุมจากสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

1.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน   หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล  (รักษาการ) 

2.   นางสาวดลณพร  ชาติพันธ     หวัหนาฝายเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรียนรู  (รักษาการ) 

3.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                 

4.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ           

5.   นางจิราภรณ  ระฆัง                       

6.   นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร      

7.   นางเจิดจันทน  อติพันธ                 

8.   นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ         

9.   นางสาวบุปผา  ภูมาวงศ                     
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10.  นางสาวนลินี  จิโรภาส         

ผูเขารวมประชุมจากกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี               

1.   ดร.สมชาย  รัตนคช    ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  

3.   นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                       

4.   นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                    

5.   นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม             

6.   นางสาวนริศรา  สาแล            

ผูเขารวมประชุมจากคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต      

1.  อาจารยปุญชิดา  แสนพิทักษ    ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (รักษาการ)           

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) 

ผูเขารวมประชุมจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1.  ดร.อภิวัฒน  อายุสุข   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

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. 

              ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู รองประธาน ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมกลาวเปด

การประชุม        และกลาวแนะนําและตอนรับกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานใหม     คือ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้  

 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

1.1  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
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      ประธานแจงวา ตามหนังสือกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ี กค 5115/ว 13621 ลงวันท่ี 

14 ธันวาคม 2564 ไดแจงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยท่ีจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุนฯ ใน

การใหทุนกูยืมเงินแกนักศึกษาเพ่ือการศึกษาวา กยศ.จะดูแลและใหทุนกูยืมเงินแกนักศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา 

ก็ตอเม่ือหลักสูตร/สาขาวิชานั้นไดผานการพิจารณาและรับทราบจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แลว เทานั้น และนอกจากนี้ การใหทุนกูยืมฯ ในปการศึกษา 2565 กยศ.

ยังกําหนดใหทุนกูยืมฯ เม่ือหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ไดผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว รวมถึงตองเปนไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรดวย ซ่ึงสวนใหญคือ หลักสูตร ป 

พ.ศ. 2560 ท่ีครบรอบตองปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จในป พ.ศ. 2565 โดยทุกหลักสูตรตองผานการพิจารณา

ความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตองรับทราบ

กอนวันเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 รวมท้ังตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยตามท่ี

มหาวิทยาลัยรายงานผานระบบ CHE QA Online ของ สป.อว. ดวย  

                 จากขอมูลหลักสูตรปการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัย พบวามีหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ 

และวิทยาเขตปตตานี  ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ียังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไมแลว

เสร็จ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ เชน เสนอ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ   เสนอสภามหาวิทยาลัย  และนําเขาขอมูล/แกไขขอมูลในระบบ CHECO   ดังนั้น  เพ่ือให

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและทันตามกําหนด     ประธานจึงขอความรวมมือจากคณะและ

วิทยาเขตท่ีเกี่ยวของใหเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและนําเขาในระบบ CHECO เพ่ือให สป.อว.รับทราบ

กอนการเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 และใหหลักสูตรท่ีอยูระหวางเสนอคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษา หรือ สภามหาวิทยาลัย สามารถนําเขาขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรในระบบ CHECO ไปพลางกอน ท้ังนี้ 

เพ่ือความรวดเร็วของการดําเนินการในข้ันตอนตอไป พรอมท้ังขอใหประธานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรได

กํากับดูแลและใหความสําคัญตอการนําเขาขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ใหถูกตองตามท่ี สป.อว. กําหนดดวย  

โดยเฉพาะชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทาง

วิชาการของอาจารย เปนตน  

                 ท่ีประชุมรับทราบ   
 
           1.2  การดูแลและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษา  

                  ประธานแจงวา จากขอมูลของฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรูพบวามีนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา แตไมสามารถสําเร็จการศึกษาได เนื่องจาก รายวิชาท่ีเรียนไม

สอดคลองและเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด เชน การลงทะเบียนเรียนของรายวิชาศึกษาท่ัวไปในสาระตาง ๆ เปน

ตน ดังนั้น ประธานจึงขอใหคณะ/หลักสูตร พิจารณาหาวิธีการ/กระบวนการดูแลและตรวจสอบขอมูลการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนดไวได ซ่ึงอาจารย

ท่ีปรึกษาตองทําหนาท่ีอยางจริงจัง สําหรับมหาวิทยาลัยจะหารือกับสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะและ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําระบบการตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตอไป 

                 ท่ีประชุมรับทราบ   
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วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 62(6/2564) เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564   ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว กําหนดทักทวงเม่ือ

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

         มติท่ีประชุม   รับทราบโดยไมแกไข  
 

วาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

              - ไมมี     
 
วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา   

              - ไมมี     
 

วาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

  5.1  ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรให เปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ 

(Outcomes-Based Education: OBE) ในปการศึกษา 2565    

           ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร  แจงท่ีประชุมทราบวา    ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให

ทุกหลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ     (Outcomes-Based Education:  

OBE) ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 และจากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ณ วันท่ี 4 มกราคม 2565 

พบวามีหลักสูตรท่ีตองเรงดําเนินการในกลุมท่ี 1.1 และกลุมท่ี 1.2 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้   
           กลุมท่ี 1.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ซ่ึง

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

พ.ศ. 2565 เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 มีจํานวน 3 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรท่ียังไมเสนอคณะอนุกรรม 

การกลั่นกรองฯ จํานวน 1 หลักสูตร  

                    กลุมท่ี 1.2  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีตองปรับใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

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

พ.ศ. 2565  เพ่ือใชรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565   มีจํานวน 15 หลักสูตร   โดยมีหลักสูตรท่ียังไมเสนอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  จํานวน 1 หลักสูตร  เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร    

           นอกจากนี้ หลักสูตรท่ีมีปหนาปก พ.ศ. 2560 หากดําเนินการไมแลวเสร็จตามกรอบเวลาขางตน 

หลักสูตรจะไมผานเกณฑการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

  5.2  แนวปฏิบัติการเปดหัวขอพิเศษ/ปญหาพิเศษหรือท่ีกําหนดช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน

ในหลักสูตร (ไมใชรายวิชาใหม) ทุกระดับการศึกษา  

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา ตามหนังสือสํานัก

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ท่ี มอ 015.4/64-ว 1304 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ไดกําหนดแนวปฏิบัติใหม 
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สําหรับการเปดหัวขอพิเศษ/ปญหาพิเศษหรือท่ีกําหนดชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันในหลักสูตร(ไมใชรายวิชา

ใหม) ทุกระดับการศึกษา วาใหคณะ/หนวยงานเสนอขอเปดหัวขอพิเศษฯ ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ/หนวยงานแลวไปยังฝายวิชาการของวิทยาเขตนั้น ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการ ประจําวิทยาเขต

ตอไป โดยคณะ/หนวยงานตองดําเนินการเสนอการขอเปดหัวขอพิเศษฯ ใหท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจํา

วิทยาเขต พิจารณาลวงหนา 1 ภาคการศึกษา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.3  รายช่ือหลักสูตรท่ีเสนอเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ ปงบประมาณ  2565 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

            ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร  แจงท่ีประชุมทราบวา    ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.)   แจงใหมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะสงหลักสูตรเขารวมโครงการผลิต

บัณฑิตพันธุใหมฯ ในปงบประมาณ 2565 ไดเสนอผานระบบออนไลนไปยัง สป.อว. ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

โดยในป งบประมาณ  2565  สป .อว . จะให การสนั บสนุ น เฉพาะหลักสูต ร Non degree เท านั้ น  ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีหลักสูตร Non degree ท่ี เสนอเขารวมโครงการฯ จํานวน 12 หลักสูตร  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.4  การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Maritime 

Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษา    

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา ตามหนังสือ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ท่ี  อว 0204.4/ว 18840 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2564 สป.อว. ไดสงเนื้อหารายวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาบรรจุรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดังนั้น 

จึงเชิญชวนใหคณะ/วิทยาเขต ท่ีสนใจจะเปดรายวิชาดังกลาวในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดศึกษาขอมูลโดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

   5.5  นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีเช้ือเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือ

ศึกษาตอในสถานศึกษา   

            ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู แจงท่ีประชุมทราบวา ตามหนังสือ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0208.4/ว 17307 ลงวันท่ี 10  

พฤศจิกายน 2564 แจงวา สป.อว.ขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยใหความรวมมือและถือปฏิบัติตามประกาศ 

เรื่อง นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาตอใน

สถานศึกษา เพ่ือเปนการยุติปญหาการเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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   5.6  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ปการศึกษา 2564 

        ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของ 

นักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจําแนกผลการสอบตามวิทยาเขตเฉพาะรหัส 61 62 63 และ 64 ซ่ึงเปน

ผลการตรวจหลักฐานการสอบรอบท่ี 3 ของปการศึกษา 2564 ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2565 ใหท่ีประชุม

ทราบ ดังนี้  

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 4  รหัส 61  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,451 คน สอบผาน 6,198 คน คิดเปนรอยละ 96.08 สอบไมผาน 

253 คน คิดเปนรอยละ 3.92   

        2.   ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 3  รหัส 62  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 6,861 คน สอบผาน 5,915 คน คิดเปนรอยละ 86.21 สอบไมผาน 

946 คน คิดเปนรอยละ 13.97   

        3.   ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  รหัส 63  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,200 คน สอบผาน 5,154 คน คิดเปนรอยละ 71.58 สอบไมผาน 

2,046 คน คิดเปนรอยละ 28.42   

4.   ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  รหัส 64  ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,871 คน สอบผาน 2,399 คน คิดเปนรอยละ 30.48 สอบไมผาน 

5,472 คน คิดเปนรอยละ 69.52   

       สําหรับผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบท่ีจําแนกผลการสอบแตละวิทยาเขตของ

นักศึกษารหัส 61 62 63 และ 64  และแบบรายคณะ  มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร ไดขอความรวมมือใหทุกคณะ/วิทยาเขต แจงผลการสอบ

ภาษาอังกฤษพรอมหลักฐานการสอบรอบท่ี 4 ของปการศึกษา 2564 ไปยังมหาวิทยาลัยใหเร็วข้ึน และสําหรับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีสอบแลวแตยังไมผาน สามารถขอ account เพ่ิมเพ่ือใชสอบเปนกรณีพิเศษได  สําหรับในป

การศึกษาหนา มหาวิทยาลัยจะใชขอสอบภาษาอังกฤษชุดใหมเพ่ือเปนแนวทางการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ

ดาน Communicative English ท่ีเนนการนําภาษาอังกฤษไปใชมากข้ึน และจะแสดงผลความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในแตละทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) ใหทราบ  

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  และเพ่ือใหขอมูลผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนปจจุบัน 

เนื่องจาก ขณะนี้มีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเพ่ิมข้ึน   และมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนักศึกษาบางคณะ จึง

ทําใหจํานวนนักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษไมผานมีจํานวนลดลง  ดังนั้น คณะ/วิทยาเขต จึงแจงปรับลดจํานวน

นักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษไมผาน หรือแจงเหตุผลท่ียังสอบไมผานใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

       1)  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 จํานวน 1 คน ท่ีผลการ

สอบภาษาอังกฤษไมผาน เนื่องจากนักศึกษาลาพักการศึกษา  

        2)  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ มีนักศึกษาชั้นปท่ี 3 รหัส 62 จํานวน 1 คน ท่ีผลการ

สอบภาษาอังกฤษไมผาน เนื่องจากนักศึกษาลาพักการศึกษา  

       3)  คณะวิทยาการสื่อสาร  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน จํานวน 

2 คน  ปรับเหลือ 0 คน  เนื่องจากนักศึกษาลาออก   
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   4)  คณะศิลปกรรมศาสตร  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน 

จํานวน 11 คน ปรับเหลือ 5 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 6 คน  

   5)  คณะวิทยาการอิสลาม  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน 

จํานวน 14 คน ปรับเหลือ 1 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 13 คน  

   6)  คณะวิทยาการอิสลาม  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 3 รหัส 62 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน 

จํานวน 22 คน ปรับเหลือ 12 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 10 คน  

   7)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษ

ไมผาน จํานวน 25 คน ปรับเหลือ 19 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 6 คน  

   8)  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเก็ต  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษไมผาน จํานวน 4 คน ปรับเหลือ 2 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 2 คน  

   9)  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  มีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 รหัส 61 ท่ีผลการสอบภาษาอังกฤษไมผาน 

จํานวน 13 คน ปรับเหลือ 3 คน  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาสอบผานเพ่ิมข้ึน 10 คน  

         นอกจากนี้ วิทยาเขตปตตานี แจงแกไขชื่อคณะท่ีพิมพผิดในผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท

การสอบของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 รหัส 62 ในตารางท่ี 7 ของวิทยาเขตปตตานี จาก “ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป)” 

เปน “ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป)”  
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ      

             1.  ผูบริหารของวิทยาเขตแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนการสอนของการเปดภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑการเปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัยในชวงสถานการณโควิด-19 

    1)  วิทยาเขตปตตานี รายงานวา ไดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เรียนแบบ onsite แตมีนักศึกษามาเรียน

เพียงบางสวน ทําใหวิทยาเขตตองจัดการเรียนการสอนแบบ onsite และ online เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีเรียน 

online จากท่ีพักดวย  ในการเรียนแบบ onsite วิทยาเขตมีมาตรการและระบบดูแลนักศึกษา ตรวจ ATK ทุก

สัปดาห โดยสุมตรวจนักศึกษารอยละ 25 หรือนักศึกษา 1 คน จะไดรับการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ท่ีผานมา พบวา

อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ของนักศึกษานอยมาก ไมถึงรอยละ 1 รวมท้ังไดไปเยี่ยมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในหอพัก

พบวานักศึกษาบางสวนไดเรียน onsite แลว ในขณะท่ีบางสวนกําลังเรียน online ในหอพัก และจากการสอบถาม

นักศึกษาจึงทราบวานักศึกษามีความตองการเรียน onsite  สําหรับนักศึกษาชั้นปอ่ืน ๆ กําหนดใหเขาเรียนใน

วิทยาเขตเฉพาะรายวิชาฝกปฏิบัติการท่ีมีความจําเปนเทานั้น ท่ีผานมา คณะมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาท่ีเขา

เรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติการเปนอยางดี ซ่ึงนักศึกษาก็ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว สําหรับการจัดการเรียน

การสอนของวิทยาเขตปตตานีจึงเปนแบบ onsite และ online ใหแกนักศึกษา  

   2)  วิทยาเขตสุราษฎรธานี รายงานวา   จากแผนการดําเนินงานท่ีเคยกําหนดวาจะใหนักศึกษาชั้นป

ท่ี 1 ประมาณ 700 คน เขาเรียนแบบ onsite ท่ีวิทยาเขตในชวง 3 เดือนแรก และจากนั้นจะเปนนักศึกษาชั้นปอ่ืน 

ๆ แตกลับพบวามีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มาเรียนเพียง 56 คน    ท้ังนี้ เนื่องจาก ในขณะนั้น สถานการณโควิด-19 ของ

จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูติดเชื้อฯ เปนจํานวนมากและจัดอยูในอันดับตน ๆ ของประเทศ และนักศึกษาก็กระจายอยู

ตามจังหวัดท่ีมีผูติดเชื้อฯ เปนจํานวนมากเชนกัน รวมท้ังปญหาของการเดินทาง  และปญหาทางเศรษฐกิจ จึงทําให

นักศึกษามาเรียนนอย วิทยาเขตจึงตองปรับแผนการดําเนินงานเปนจัดการเรียนการสอนแบบ online ท้ังหมดท่ี

เนน active learning และแมวาจะเปนการเรียนแบบ online แตนักศึกษาก็สามารถเขามาเพ่ือทํากิจกรรมใน

วิทยาเขตได   เชน   การเรียนในรายวิชาปฏิบัติ   การใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หรือการทําโครงงาน   โดยมี 
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มาตรการตรวจ ATK กอนเขา และตองไดรับอนุญาตเปนราย ๆ จากรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี และมี

นักศึกษาเขามาในวิทยาเขตสัปดาหละ 100 คน          สําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีนักศึกษา 600 คน 

ไปปฏิบัติงานสหกิจฯกวา 590 คน โดยนักศึกษาไดใหความรวมมือในการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ

มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการท่ีตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีตั้งของนักศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเดินทาง และ

มีทีมงานสหกิจศึกษาของวิทยาเขตดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด   

   3)  วิทยาเขตตรัง รายงานวา ไดกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เรียนแบบ onsite โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 

1 ท่ีเคยแจงความประสงคไวมี 200 คน      แตมาเรียนจริงเพียง 43 คน   นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาเรียน onsite 

สวนใหญเปนนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพราะตองเรียนรายวิชาเขียนแบบซ่ึงเปนวิชาปฏิบัติการ 

และท่ีเหลือเปนนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  สําหรับการเขาพักในหอพัก กําหนดใหพักหอง

ละ 1 คน ตรวจ ATK กอนเขาพัก และหลังจากนั้นตรวจอีกเปนระยะ ๆ ผลปรากฏวานักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกคนไม

พบการติดเชื้อโควิด-19  สําหรับการเรียน onsite  เรียนหองละ 3 – 4 คน นอกจากนี้ วิทยาเขตจะมีการสํารวจ

นักศึกษาชั้นปอ่ืน ๆ ท่ีตองการเรียน onsite ดวย  แตอาจตองพักในหอพักนอกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จะตองมี

มาตรการควบคุมและดูแล ซ่ึงตองแจงไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณากอน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาเขตยังเปดรับ

นักศึกษาเพ่ิมเพ่ือมาเรียน onsite และพักในหอพักมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารย หรือบุคลากรท่ี onsite ไดตรวจ 

ATK ใหทุกคนและทุกเดือน สวนอาจารยหรือบุคลากรท่ีสอน/ปฏิบัติงานแบบ online มีการสุมตรวจ ATK ท้ังนี้ 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและความปลอดภัยของทุกคน  

  4)  วิทยาเขตภูเก็ต  รายงานวา  ไดวางแผนดําเนินการจะจัดการเรียนการสอนแบบ onsite จึงได

ตรวจ ATK ใหแกนักศึกษาทุกคน     และกําหนดวันเปดภาคการศึกษา คือ วันท่ี 4 มกราคม 2565 แตตอมามีการ

ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 รอบใหมในจังหวัดภูเก็ต มีผูติดเชื้อเปนจํานวนมาก จังหวัดจึงประกาศให

สถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนการสอนแบบ online ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2565 เปนตนมา จนกวาสถานการณ

การติดเชื้อฯ จะคลี่คลายลง ดังนั้น วิทยาเขตจึงตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ online และในระหวาง

นั้น   มีนักศึกษาท่ีติดเชื้อเขามาในวิทยาเขตแลวกวา 30 คน     เปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ดังนั้น 

วิทยาเขตจึงไดมีมาตรการท่ีเขมงวด และดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดเพ่ือดูแลนักศึกษา นอกจากนี้พบวา

นักศึกษาสวนใหญเขามาในพ้ืนท่ีของภูเก็ตแลว แตวิทยาเขตก็ยังดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ online และ

ตองรอประกาศการเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดตอไป 

  5)  วิทยาเขตหาดใหญ  รายงานวา   มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

รอบละ 900 คน (รอบท่ี 1 เดือนธันวาคม 2564 และรอบท่ี 2 มกราคม 2565) โดยแบงเปนนักศึกษาท่ีเรียน 

onsite ตลอดภาคการศึกษา  300 คน และนักศึกษาท่ีเรียนตามชวงเวลา เนื่องจากตองใชหองปฏิบัตติการ หรือ

เรียนรายวิชาปฏิบัติ จํานวน 600 คน โดยนักศึกษาทุกคนท่ีเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยไมพบการติดเชื้อโควิด-19 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนไมมากท่ีเขามาทําวิทยานิพนธ และทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนแลว   

นอกจากนี้ ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ    ไดแนะนําใหฉีดวัคซีนเข็ม 3   เพ่ือปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19    

สายพันธุโอมิครอนท่ีกําลังระบาดอยูในขณะนี้ ซ่ึงรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รับทราบ

แลว สําหรับเงินทุนในการชวยเหลือนักศึกษาท่ีติดเชื้อโควิด-19 ซ่ึงเดิมมหาวิทยาลัยเคยใหการสนับสนุนเงินทุนแก

นักศึกษาท่ีติดเชื้อฯ ในวิทยาเขตตาง ๆ แตตอมาพบวามีนักศึกษาติดเชื้อฯ เปนจํานวนมาก และเงินทุนก็มีจํานวน

นอยลง ในขณะท่ีระบบการดูแลผูติดเชื้อฯ ของสาธารณสุขมีการดูแลอยางท่ัวถึง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงงดใหการ

สนับสนุนเงินทุนแกนักศึกษา           สําหรับมหาวิทยาลัยโดยทานอธิการบดีจะมีการติดตามสถานการณโควิด-19  
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ทุกวันจันทร เวลา 09.00 น. โดยใหทุกวิทยาเขตรายงานขอมูลใหทราบ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดติดตามและวาง

แผนการดําเนินการไดทันทวงที   

            2.  อ่ืน ๆ   

     2.1  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอความเห็น เพ่ือใหฝายวิชาการ คณะ/หลักสูตร รวมกันประเมินใน

ประเด็น ดังนี้    

                      1)  จากสถานการณโควิด-19 ทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online และ onsite 

ควรประเมินวาการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ไดใหผลลัพธตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวหรือไม อยางไร 

           2)  การออกแบบหลักสูตรแบบ Outcomes-Base Education มีสวนชวยใหจํานวนนักศึกษาท่ี

ลดลงเพ่ิมจํานวนข้ึนไดอยางไร   

           3)  จากขอมูลการสํารวจภาวะการไดงานทําของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของกองนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผน ระบุวานักศึกษาฯ ไดงานทําคอนขางต่ํา  จึงควรรวมกันวิพากษวาขอเท็จจริงเปนอยางไร 

           4)  จัดทําหลักสูตรแบบ sandbox เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

     2.2  ประธาน และรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ แจงความคืบหนาของการ

รับพระราชทานปริญญาบัตรวา มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือไปยังสํานักพระราชวังเพ่ือขอกําหนดวันรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในปนี้เปน 2 รอบ รอบแรกสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยขอกําหนดเปน

วันท่ี 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักพระราชวัง สวนรอบท่ีสองสําหรับ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของปการศึกษา 2564 ซ่ึงยังไมไดกําหนดวัน  และทานอธิการบดีไดขอใหทุกฝายอยา

เพ่ิงแจงใหนักศึกษาทราบกอนเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันท่ี 19 

มกราคม 2565 คาดวานาจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากข้ึน  

 

 

             เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

 

                วิไลลักษณ  ปรีชาพานิช        แดง  โฉมทอง 

(นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช)       (นายแดง  โฉมทอง) 

    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ         รักษาการแทน รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 
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