
    วาระที ่ 2 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่8(2/2554)       

วันพุธที ่ 16  กมุภาพนัธ ์ 2554    เวลา  10.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 
ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต      
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ    
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
    ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
7.  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์  
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
    อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะศลิปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
      ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยสาสตร ์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สทิธิโชค  อนันตเสร ี
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช   
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14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ดร.ณฐัธิดา  สุวรรณโณ 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
      อาจารย์มงคล  มาลยารม 
18.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์     
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ  ส่วนไพโรจน์  
20.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
       อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
      อาจารย์นุชนาฎ  ใจกล้า 
22.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต  
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
      ดร.สามารถ  ทองเฝือ 
24.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
      ดร.สวพร  โกยสมบูรณ ์ 
26.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
      ดร.ธีรศักด์ิ  จินดาบถ 
27.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ปิยะนชุ  ปรีชานนท์  
28.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
29.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
30.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
31.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ  
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบริการและการทอ่งเที่ยว      
     วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ    
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
2.  ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์   
      

เริม่ประชมุเวลา  10.30 น.                  
           ประธานกล่าวเปิดการประชุม    และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้    
              
วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ    
              ไมม่ี   
 
วาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ครัง้ที ่7(1/2554)   
            วนัที ่ 5 มกราคม  2554 

   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)” 
วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2554           
                  ที่ประชุมรับทราบ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ: รายงานผลการดําเนนิการ 
ของหลกัสูตร (มคอ.7)” วันที่ 21–22 กุมภาพันธ์2554 ณ โรงแรมลกีาร์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจดัสําหรับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สนใจทุกระดับการศึกษาจากทุกวิทยาเขต ได้รับทราบนโยบายในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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    3.2  การกําหนดวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตร 
                   ที่ประชุมรับทราบ  ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตร ซึ่ง 
สกอ. แจ้งมหาวิทยาลัยว่าควรใส่วิชาเลือกของทุกกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เห็นด้วย และรบัทราบความเห็น
ของความเห็นของ ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  ทีแ่จ้งว่า   หากจําเป็นต้องใส่รายวิชาเลือก   อาจต้องใส่รายวิชาเลือกเป็น
จํานวนมาก ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะแจ้งไปยัง สกอ. ว่า  
มหาวิทยาลัยจะจัดทําเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ของแต่ละวิทยาเขต โดย
ให้แต่ละหลักสตูรไว้อ้างอิง  จึงไม่ต้องระบุรายวิชาไว้ในเอกสารหลักสูตร  แต่เนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ  
ยังไม่แล้วเสร็จ ระหว่างนี้จึงให้ระบุไว้ก่อน 
 
   3.3  การนําภาพลิขสิทธ์ิมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
                   ที่ประชุมรับทราบ  การนําภาพลิขสิทธ์ิมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าการนําภาพ/สื่อ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนขอให้
อ้างอิงแหล่งข้อมูล และไม่ควรนําภาพ/สื่อจากแหล่งข้อมลูเดียวมาใช้เป็นจํานวนมาก โดยอาจใช้ภาพ/สื่อ จากหลาย
แหล่งข้อมูลและแต่ละแหล่งขอ้มูลนํามาใช้เป็นจํานวนน้อย ทั้งนี้ คณะ/วิทยาเขตสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนได้จาก
เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/ 
ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=399  และหากคณะ/วิทยาเขตมี
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิและประสงค์จะเผยแพร่ให้คณะ/วิทยาเขตอื่นได้รับทราบ สามารถส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป  
 
   3.4  รายงานสรุปจํานวนรายวิชาที่มีการเปิดใช้ในระบบ  LMS@PSU   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
                     ที่ประชมุรับทราบรายงานสรุปจํานวนรายวิชาที่มีการเปิดใช้ในระบบ LMS@PSU  โดยศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   และที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 
            1. ให้ศนูย์สื่อการเรียนรู้ประสานกับวิทยาเขตรายงานข้อมูลจํานวนรายวิชาที่มีการเปิดใช้ในระบบ  
LMS@PSU  เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์  
           2. เชิญชวนคณะ/วิทยาเขตประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นําระบบ LMS@PSU  ไปใช้ในการจัดการเรียน    
การสอนอย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยขอสนับสนุนทุนมายังมหาวิทยาลัย   
           3.  ให้เพิ่มข้อมูลรายวิชา 140-101 สตัว์เลี้ยงเพื่อนรัก  ของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  ไว้ด้วย 
 
วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  

4.1 รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 
                  ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง  รายงานการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 
2554และ 2555  โดยกองบริการการศึกษาได้บรรจุหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในวาระ
การประชุมสภาวิชาการ ประจําปี 2554 แล้วและรายงานผลการดําเนินการ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม    
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           1. หลักสูตรทีส่ามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ  โดยเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 119(1/2554) วันที่ 28 มกราคม 2554 มี 4 หลักสตูร   
  2.  หลักสูตรทีไ่ม่สามารถดําเนินการตามแผน มี 3 หลักสูตร 
 
                     มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรบัทราบและขอให้หลักสูตรที่ไม่สามารถดําเนินการตามแผนแจ้งการปรับแผน
ไปยังมหาวิทยาลัยด้วย 
    

4.2 แผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 
                     ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง แผนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555  เพื่อคณะกรรมการ- 
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
                   มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นให้คณะกรรมการวิชาการ แต่ละวิทยาเขต ดูแลติดตาม
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2554 และ 2555 ให้เป็นไปตามแผน   โดยจัดเป็นวาระประจําของที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ แต่ละวิทยาเขต  อนึ่ง  ขอให้ฝ่ายวิชาการของแต่ละวิทยาเขตบริหารแผนการปรับปรุงหลักสูตร
โดยจัดทํารายชื่อหลักสูตรที่จะเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต แต่ละครั้งตลอดปี 2554  
และแจ้งให้คณะเจ้าของหลักสูตรทราบเพื่อดําเนินการเสนอหลักสูตรให้ทันตามแผน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนขอให้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบด้วย  
  

4.3  แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 กองทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ    เพือ่
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พิจารณากําหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษาสําหรับ
คนพิการในเรื่องต่าง ๆ (ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย) เช่น  คุณสมบัติ วิธีการรับ  การจัดบริการเพื่อรองรับนักศึกษาพิการ
ของคณะ/วิทยาเขต    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
          มตทิีป่ระชมุ    เห็นชอบในหลักการการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี    เป็นกรณีพิเศษ  
เป็นการเฉพาะราย    และได้เสนอแนะแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
                    1. ให้ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา   ศกึษาข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการดําเนินการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการมีอะไรบ้าง เช่น จัดโครงสร้าง
เชิงระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับการใชชี้วิตในมหาวิทยาลัย  อาท ิ ทางเดิน  หอพัก  ห้องน้ํา พ่ีเลี้ยง
ที่จะดูแล  รวมทั้งการเสนองบประมาณและการประสานกับคณะในการพิจารณารับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา  และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
         2.  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีข้อมูลเพียงพอสําหรับดําเนินการ    อาจไปศึกษา 
ดูงานที่หน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับคนพิการ เช่น ดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนแล้ว โดย
ดูในเชิงระบบทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะ   ดูการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนที่โรงเรียนโสตศึกษา จ.สงขลา ฯลฯ 
                  3. เตรียมความพร้อมใหแ้ก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทีจ่ะเป็นพี่เลี้ยง  โดยขอความร่วมมือจากคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  คณะศิลปศาสตรโ์ดยเปิดสอนวิชาภาษามือให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เชิญอาจารย์
จากโรงเรียนโสตศึกษา  จ.สงขลา  มาให้คําแนะนํา   ศูนย์สื่อการเรียนรู้จัดทําสื่อการเรียนรู้  ฯลฯ 
 



 6 

 
         4.  จัดทาํความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับคนพิการ    
                   5.  ในการรับสมัคร  ให้นิยาม คําว่า  พิการ  ให้ชัดเจนโดยอาจพิจารณาจาก พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรบั
คนพิการ พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  และให้หาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการรับผู้พิการทางการได้ยินเข้าศึกษาด้วย 

 
4.4  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)   

                  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553  เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า (Honors Program)  นัน้  ฝ่ายวิชาการได้นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังกล่าวจัดทําเป็น “ร่าง”  
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรือ่ง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors 
Program) และได้นําเสนอที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)  
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และเสนอแนะว่าในร่างประกาศฯ ข้อ 4 ให้พิจารณาปรับลดเกณฑ์การรักษา
สถานภาพผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรให้น้อยลง  ทั้งนี้  ให้สอบถามว่าคณะใดจะดําเนินการนําร่องในเรื่องนี้
บ้าง  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง”  ประกาศฯ เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า (Honors Program)  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิจารณาคณะที่ประสงค์จะนําร่องเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    
                   มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมให้ปรับร่างประกาศฯ ข้อ. 4  เป็น “4. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากําหนดให้รับนักศึกษาที่จบช้ันปีที่ 2 แล้ว และมีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.25 
คํานวณจากผลการเรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยต้องรักษาสถานภาพผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.00 และต้องไม่มีผลการเรียนในรายวิชาใดต่ํากว่าระดับ C หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้นักศึกษา
กลับเข้าเรียนในหลักสูตรระดบัปรญิญาตรีแบบปกติ”  และประกาศใช้ต่อไป 
 

4.5 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ 
        ฝ่ายวิชาการเสนอเรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ   ซึ่งผ่านความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554   เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  แล้ว   และฝ่ายวิชาการจึงเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประชุมการประชุม ดังนี้ 
          1.  ให้ทกุคณะจัดทําแผนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษประจําปีการศึกษา  
2554-2556 โดยเลือกจากแผนกลยุทธ์ทีม่หาวิทยาลัยจัดทําขึ้น และ/หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

        2.  เริ่มดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 
เป็นต้นไป 
                  3.  แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษระดับคณะ 
 
                  มตทิี่ประชุม   เห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากคณะจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ 
โดยเลือกกลยุทธ์จากแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ ที่นําเสนอในที่ประชุมคณบดี   และอาจ
กําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  






