
    วาระท่ี  2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร     
คร้ังท่ี  3/2553      

วันพุธท่ี  7  กรกฎาคม  2553    เวลา  13.30 น.                   
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี             

       
 
 

ผูมาประชุม     
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต          
2.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.วนัดี  สุทธรังษี   
3.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรณ   กฤตยประชา 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจจา   สวางเจรญิ 
5.  ผูชวยรองอธกิารบดีฝายการรับนักศึกษา  กรรมการ  
     ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ   
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการจัดการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  กรรมการ  
     อาจารยวาสนา  บุญแสวง 
7.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตภเูก็ต   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา         
8.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                     กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์  
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยจรัสศรี  บัวบาน     
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.มติรชัย  จงเชีย่วชํานาญ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี 

12.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกนัคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 

15.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
       ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
16.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร   กรรมการ  
        อาจารยมงคล  มาลยารม  
17.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
18.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
       ดร.นันทิยา  จอยชะรัด 
19.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนคิการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา   เรืองไรรัตนโรจน     
20.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ   
       นายเอกนรินทร  เอกอริยะสิริ 
21.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
       อาจารยพรปวีณ  ศรีงาม 
22.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
        ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง 
23.  รองคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
       อาจารยเล็ก  แซจวิ  
24.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลยัอิสลามศึกษา กรรมการ 
       อาจารยมหูัมมัดรอฟลี  แวหามะ 
25.  รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย คณะรัฐศาสตร กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยชิดชนก  ราฮิมมูลา 
26.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณี  ทองคํา 
27.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ     
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี    กรรมการ 
        ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  
28.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี           กรรมการ 
       ดร.สวพร  โกยสมบูรณ  
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29.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
       นางวภิาพรรณ  อินนุรักษ  (แทน)           
30.  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
31.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                                       กรรมการและเลขานุการ    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
32.  นางอุไรรัชต    กาเทพ                     ผูชวยเลขานุการ  
33.  นางสาวจริาภรณ   นวลวัฒนา       ผูชวยเลขานุการ  
 

ผูมาประชุมไมได  
1.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตาน ี                                       รองประธานกรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  วทิยาเขตปตตานี    กรรมการ 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ   
5.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ  คณะศึกษาศาสตร      กรรมการ 
7.  รองคณบดฝีายวิชาการ วจิัย และงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี  คณะการบริการและการทองเที่ยว         
     วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ    
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเกต็ กรรมการ  
 

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล           ผูช้ีแจงเรื่อง   การลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต ภาคการศึกษา 
2.  นางสิริวรรณ  หยกวิจิตร   ฤดูรอน ปการศึกษา 2552    เร่ืองการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
3.  นางสาววัธนาภรณ  สงเสริมวัธนะ                       ของนักศึกษาที่ไดรับทุนไปศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน 
                                                                                   ตางประเทศ     เรื่อง  การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษากรณีปวย  
                                                                                      และมีระยะเวลาการศึกษาเกินจากการะเบียบฯ กําหนด  และเรื่อง 
        การรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมาของวิทยาลัยพยาบาล 
                                                                                      บรมราชชนนีสถาบันสมทบ    
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม    จากนั้น ดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 
 
วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
                 ไมมี   
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วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร คร้ังท่ี 2(2/2553)   
                วันท่ี  9  มิถุนายน  2553 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม    โดยไมมีการแกไข 
 

วาระท่ี 3 วาระแจงเพื่อทราบ 
3.1 ซักซอมความเขาใจเกีย่วกับการจัดการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ  การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชน ไดเปดดําเนนิการ
จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรบางหลักสูตร โดยการจางเหมาบริษทัเอกชนและนักวิชาการอิสระใหเปนผูดาํเนนิการ
จัดการเรียนการสอนและบรหิารหลักสตูรแทนโดยตกลงแบงผลประโยชนที่ไดระหวางกัน จงึขอความรวมมือมายัง
สภาหรือผูบริหารสถาบันอดุมศึกษาทกุแหงสํารวจตรวจสอบวา ในสถาบันมกีารจัดการเรียน การสอนในลักษณะเชนนี้
บางหรือไม หากมีก็ขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินการดังกลาวโดยทันที และแจงให สกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   และประธานแจงวามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
ไมไดจดัการศกึษาในลักษณะขางตนและไดแจงสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว 
 

3.2 การกําหนดอาจารยประจําหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต    และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงใน 

สาขาวิชาเดียวกัน 

          ที่ประชุมรับทราบ    การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศ  
นียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาเดยีวกัน โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 
2553 ไดพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร-
ช้ันสูงในสาขาวิชาเดยีวกันแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติใหอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 
และหลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาเดยีวกันเปนอาจารยประจําหลักสูตรชดุเดียวกนัได เนื่องจากหลักสูตร 
ขางตนมีเนื้อหารายวิชาอยูในสาขาวิชาเดียวกัน สอดคลองและตอเนื่องกนั และเปนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เชนเดียวกัน  ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 

รายวิชา” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

        ที่ประชุมรับทราบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง   “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:  การจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการของรายวิชา” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 ณ หองประกายเพชร  โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสําหรับอาจารยผูสอนจากทุกวิทยาเขต  เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามได  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
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3.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ”  
วันที่ 23 -24  กันยายน 2553  ณ จังหวัดขอนแกน 

                        ที่ประชุมรับทราบ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เร่ือง  “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปแบบบูรณาการ”  วันที่ 23 -24  กันยายน 2553  ณ โรงแรมเจริญธานี ปร๊ินเซส  อ.เมือง  จ.ขอนแกน   ซ่ึงจัดโดย
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับเครือขายเพื่อพัฒนาอุดมคติไทย  ภาควิชาตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุมเปาหมาย ไดแก  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจเขารวม 
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม  และประธานขอใหคณะที่เกี่ยวของพิจารณาเขารวม
ประชมุขางตน  อนึง่  วนัที่ 24  กนัยายน  2553  มหาวิทยาลัยจดักจิกรรมวนั  “ประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกจิที่หนึ่ง” 
 

3.5 โครงการนํารองการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเลเซีย–อินโดนีเซีย–ไทย (Malaysia-Indonesia-Thailand  
(MIT) Mobility Program) 

                           ที่ประชุมรับทราบ  การดําเนินการโครงการนํารองการแลกเปลี่ยนนกัศกึษามาเลเซีย–อินโดนีเซีย–ไทย   
(Malaysia-Indonesia-Thailand (MIT)  Mobility Program)  โดยในป 2553   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรไดรับคัดเลือก
ใหเขารวมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขา Hospitality & Tourism โดยคณะการบริการและการทองเที่ยว
ไดประสานงานการดําเนินโครงการฯ กับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียจํานวน 3 แหง ไดแก Trisakit Tourism Institute, 
Universitas Pendidikan Indonesia(UPI), Binus University และมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซียจํานวน 2 แหง ไดแก 
Universiti  Teknologi MARA(UiTM) และ Universiti Putra Malaysia (UPM)   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 
 

3.6  การลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 

 ที่ประชุมรับทราบ  ขอมูลการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต  ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2552  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารการประชุม  ดังนี้ 
                          1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอน  558  ตอนรายวิชา  จําแนกเปนวิทยาเขตหาดใหญ  345 ตอนรายวิชา  
วิทยาเขตปตตานี  116  ตอนรายวิชา  วิทยาเขตภูเก็ต 45 ตอนรายวิชา   วิทยาเขตสุราษฎรธานี  25  ตอนรายวิชา  และ
วิทยาเขตตรัง  27  ตอนรายวิชา  
              2.  จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต  1,536 คน จําแนกการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขต
ตาง ๆ ดังนี้ 
                                 - ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ  1,521  คน โดยเปนนักศึกษาจากวิทยาเขตปตตานี  23  คน  
วิทยาเขตภูเก็ต 657 คน วิทยาเขตสุราษฎรธานี 166  คน  และวิทยาเขตตรัง  657  คน 
                     - ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตปตตานี  8  คน  โดยเปนนักศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ  2 คน     
และสุราษฎรธานี  6 คน 
       -  ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี  1 คน  โดยเปนนักศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ 
        -  ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตตรัง  6  คน โดยเปนนักศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ 
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             3.  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขต  ภาคฤดูรอน/2552     เพิ่มจากภาคฤดูรอน/2551  จํานวน  
457  คน 
             4.  รายวิชาที่เปดสอนภาคฤดูรอน ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก 
      รายวิชา  340-323  AUDIO-VISUAL EDUCATION   จาํนวน  890  คน 
      รายวิชา  890-212  ENGLISH CONVERSATION  I   จํานวน  494  คน 
       รายวิชา  321-112  REPRODUCTIVE SCIENCE        จํานวน  490  คน 
     รายวิชา  332-101  FUNDAMENTAL PHYSICS I      จํานวน  383  คน 
                  รายวิชา  890-140  MAN AND ENVIRONMENT       จํานวน  378  คน 
     

3.7 การไดรับปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษาที่ไดรับทุนไปศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาอื่นในตางประเทศ 

                 ที่ประชุมรับทราบ      และเห็นชอบใหนักศึกษาที่ไดรับทุนไปศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาอื่นในตาง- 
ประเทศ หากไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนและรับโอนต่ํากวาที่ระเบียบกําหนด นักศึกษามีสิทธิ์
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ เงื่อนไขการไดรับปริญญาเกียรตินิยมขออ่ืนๆ  ยังคงเปนไปตามที่ระเบียบกําหนดและ
ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการตอไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                     

3.8  การประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติของ 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)วันที่ 3 กันยายน 2553  ที่กรุงเทพฯ 

                          ที่ประชุมรับทราบ  การเชิญเขารวมงานการประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผูสมควรไดรับ
การยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)  ประจําป  2553  รวมกับ  ปอมท.  และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)  ในหัวขอ  “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเปนความฝน?”    พรอมกันนี้ไดกําหนดให 
เปนวันประกาศเกียรติคุณผูสมควรไดรับการยกยองใหเปนอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท.  ซ่ึงกําหนดใหมีขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่  2 - วันศุกรที่  3  กันยายน  2553  โรงแรมรามาการเดนส  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในวงการอุดมศึกษาไดระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและวิเคราะหหาแนวทาง               
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จะยกระดับระบบคุณธรรม และจริยธรรม และ
คุณภาพมาตรฐานใหเทียบเคียงตามหลักสากล  รวมทั้งปลูกจิตสํานึกในดานความรับผิดชอบตอสังคม และเอื้อ
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนตอไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และ  
เนื่องจากเปนเรื่องที่นาสนใจ  ประธานจึงขอใหผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา  รองคณบดีที่ดูแลงานดาน
วิชาการพิจารณาเขารวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองนโยบายทางวิชาการ 
4.1  การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษากรณีปวย และมีระยะเวลาการศึกษาเกินจากการะเบียบฯ  กําหนด  
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                        กองทะเบยีนและประมวลผลเสนอเรื่องการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษากรณีปวย และมีระยะเวลา
การศึกษาเกินจากการะเบียบฯ  กาํหนด     เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พิจารณากรณี
นายปติศักดิ์ คงจันทร  รหัสนักศึกษา  4520299  เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดศึกษาระหวางปการศึกษา   2545 – 2547  
จากนั้นไดปวยทางจิตและรับการรักษาจากแพทยตั้งแตปการศึกษา 2548-2553 และชวงเวลาดังกลาว นกัศึกษาไมได 
มาติดตอขอลาพักการศึกษา  ทําใหนกัศึกษาพนสภาพการเปนนักศกึษาตั้งแตปการศกึษา  2549   ตอมาแพทยผูรับ
การรักษาไดสรุปผลการรักษาวานักศกึษาสามารถเขาศึกษาตอได แตระยะเวลาการศึกษาเกนิเวลาที่ระเบียบกําหนด
แลว และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรไดเห็นชอบคืนสภาพการเปนนกัศึกษาและใหลาพกั
ยอนหลัง  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเปนหลักการ การคืนสภาพการเปนนักศกึษาที่ปวยและมีระยะเวลา
การศึกษาเกินจากระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  กําหนด ดงันี ้
                         1. นักศึกษาปวยเมื่อไดรับการรักษาและแพทยผูรักษามคีวามเหน็ใหศกึษาตอได ใหมหาวิทยาลัยฯ
คืนสภาพการเปนนักศกึษา 
                         2. ใหนกัศึกษามีระยะเวลาเรียนเปนสองเทาของเวลาเรียนตามจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรกําหนด
ที่ยังไมไดเรียน โดยในภาคการศึกษาปกตนิกัศึกษาตองลงทะเบยีนเรยีนไมต่ํากวา 9 หนวยกติ  และไมเกิน 22 หนวยกติ  
ยกเวนนกัศึกษาในภาวะรอพนิจิและนักศกึษาในภาวะวิกฤต   ตองลงทะเบียนเรียนเกนิ 16 หนวยกติ     และสําหรับ
ภาคฤดูรอนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต   ยกเวนนกัศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะ
วิกฤต ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี  กําหนด 

 

4.2   การรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสถาบันสมทบ 
                        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรับนักศึกษา
พยาบาลในสถาบันสมทบเพื่อเปนการเยียวยาชวยเหลือนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยนครราชสีมาที่หลักสูตรไมไดรับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล  โดยขอใหมหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหในฐานะแมขายหลักของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีที่เปนสถาบันสมทบ (ภาคใต) เพื่อใหวิทยาลัยพยาบาลฯ รับโอนนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยนครราชสีมา 
เปนกรกณีพิเศษ  

 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา ของวทิยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสถาบนัสมทบ    โดยในการรับโอนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552   ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพของบัณฑิตโดยเฉพาะวิชาชีพที่มีผลตอชีวิตของมนุษย  สําหรับการเทียบโอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปขอใหคณะเจาของรายวิชาเปนผูเทียบโอน  และใหเสนอสภาวิชาการ   สภามหาวิทยาลัย  รวมท้ัง
สภาการพยาบาลพิจารณาตอไป 

 

 4.3   การจัดงานวัน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” 
  



 8 

 
   ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหวันที่ 24 กันยายนของทุกป  เปนวัน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจ       
ที่หนึ่ง”  เพื่อนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกและสะทอนการดําเนินการตามพระปณิธาน  “ขอให 
ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” โดยมหาวิทยาลัยเริ่มจัดงานวัน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”   
ในป  2552  เปนปแรก   เพื่อใหการจัดงานวัน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” ในป 2553  เปนไปดวยความ
เรียบรอย   ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พิจารณารูปแบบ/กิจกรรมที่
จะจัดในวันดังกลาว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

 มติท่ีประชุม    ที่ประชุมไดใหแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกลาว ดังนี้  
 1.  ใชหลักการชวยกันคิดทุกวิทยาเขต  แยกกันดําเนินการในแตละวิทยาเขต    
 2.  เพื่อดําเนินการตามหลักการดังกลาวใหขอความรวมมือจากคณะ/วิทยาเขต          เพื่อใหขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดในวัน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”  24 กันยายน 2553 เพื่อประมวล
ขอมูลสําหรับการจัดกิจกรรมในทุกวิทยาเขตตอไป 

 3.  เพื่อใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักและมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว   จงึ 
ขอความรวมมือใหทุกคณะจัดกิจกรรมที่แสดงถึงประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง โดยอาจเปนกิจกรรมที่จัด
ภายในคณะหรือจัดนอกคณะ/มหาวิทยาลัย และอาจเปนกิจกรรมที่จัดคณะเดียว หรือเปนกิจกรรมบูรณาการที่จัดรวมกัน
หลายคณะ  และใหนําขอเสนอแนะดังกลาวเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาดวย 

 

4.4   แนวทางการดูแลนักศึกษาเรียนออน 
                         มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดใหมีมาตรการดําเนินการเกีย่วกับนกัศึกษาเรียนออน โดยใหแตละคณะ
ดําเนินการหาสาเหตุของการเรยีนออนดวยการทํา focus group  กับนกัศึกษาที่เรียนออน ช้ันปที่ 2  ขึน้ไป  ประมาณ
กลุมละ 10-20 คน พบวา สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเรียนออนมาจากตวันกัศึกษา  อาจารยผูสอน  หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและสิง่แวดลอม ซ่ึงแตละคณะไดมีแนวทางการชวยเหลือที่หลากหลาย เชน  การจัดตั้งกรรมการดูแลนักศึกษา 
ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลยัไดมกีารแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีภารกิจหนึง่ คือ ภารกิจ 
ดานดูแลนักศกึษาเรียนออน โดยมีรองศาสตราจารยลัดดา เอกสมทราเมษฐ  เปนผูรับผิดชอบหลัก    โดยคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนไดเสนอแนวทางการดูแลนักศึกษาเรียนออน เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร  พิจารณาหาแนวทางการดูแลนักศกึษาเรียนออน   ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

 มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกองทะเบียนและประมวลผลจัดทําขอมูลนักศึกษา 
ที่มีความเสี่ยง  เชน  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 2.3  และแจงขอมูลดังกลาวไปยังคณะเพื่อใหคณะจัดทําแผน/แนวทาง 
การดูแลนักศึกษา รวมทั้งศึกษาปญหา/สาเหตุของนักศึกษากลุมนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับการแกปญหาตอไป 

 

4.5  แนวทางการพัฒนางานการวิจัยในช้ันเรียน 
                           การวิจยัในชัน้เรียนถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น และ
มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบสนบัสนุนการทําวจิัยในชั้นเรยีนมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากมกีารประกาศใหทนุอุดหนนุการวิจัย 
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ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2553  ดังนั้น  เพื่อใหการทําวจิัยในชั้นเรียนมีจํานวนมากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ    จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายเกีย่วกับเรื่องนี้     โดยคณะกรรมการศูนยพฒันาการเรียนการสอนไดเสนอ 
แนวทางการพฒันางานการวจิัยในชั้นเรยีน  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พิจารณาแนวทาง
การพัฒนางานการวิจยัในชัน้เรียน   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

 มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี ้
     1.  ใหจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการนําเสนอผลงานวิจยั    และเชญิวิทยากรมาบรรยายใหความรู 
      2.  ใหคณะที่มีผลการประเมินไมเขาตามเกณฑของตวัช้ีวัด 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ)  พัฒนาผลการดําเนินการในดานนี้  
      อนึ่ง  ประเด็นการใหงานวิจยัในชั้นเรยีนเปนผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ประธานจะนําไป
ปรึกษารองอธกิารบดีฝายพฒันาบุคลากร ซ่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรตอไป 

 

4.6  ยืนยันเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพ (KPIs) ปการศึกษา 2553 ของฝายวิชาการ 
        สาํนักประกันคุณภาพขอใหฝายวิชาการยืนยันเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพในสวนที่รับผิดชอบ  

ปการศึกษา 2553  เพื่อสํานักงานประกันคุณภาพจะไดประมวลผลและนําเสนอตอที่ประชุมทีมบริหารและที่ประชุม
คณบดีตอไป  โดยตัวบงช้ีที่ฝายวิชาการรับผิดชอบมีจํานวน  11  ตัวบงช้ี  และไดเคยกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน  
(KPIs)  ตามตัวบงช้ีดังกลาวไวแลว  ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
เพื่อพิจารณาทบทวนเปาหมายการดําเนินงาน (KPIs) ปการศึกษา 2552 กอนแจงสํานกังานประกันคุณภาพดําเนินการ
ตอไป   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

ตัวบงชี้ เปาหมายการดําเนินงาน (KPIs)  
ป 2553 

2.1    มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ)           ระดับ  7  
2.2    มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ)           ระดับ  7  
2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียน 
         การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

         ระดับ 5 

2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (ขอ)         

         5 ขอ 

2.13  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด         รอยละ 100 
2.14 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง  

 สนับสนุนการเรียนรู 
        4.00 

2.17  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)         ระดับ 5 
2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวชิาชีพ 
        ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

        รอยละ 75 






