
                 วาระท่ี  2.1  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     
คร้ังท่ี  11/2552     

วันพุธท่ี  4 พฤศจิกายน  2552    เวลา  13.30 น.                 
ณ  หองประชมุ  215    สํานกังานอธิการบดี            

       
 

ผูมาประชุม    
1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา   เชาวลิต           
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตัิ  แกวประดบั 
4.  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
     ดร.จารุวรรรณ  กฤตยประชา 
5.  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง       กรรมการ   
     รองศาสตราจารย ดร.สุวมิล  เขี้ยวแกว   
6.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคณุภาพ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี        กรรมการ  
     ผูชวยศาสตราจารยโนรี  ใจใส     
7.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานกัศกึษา  คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.ลัดดา   เอกสมทราเมษฐ   (แทน) 
8.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
     อาจารยเอมอร  แซจิว   (แทน)        
9.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช  
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   

12. รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
       ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ  
13.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะนิติศาสตร     กรรมการ 
       อาจารยมงคล  มาลยารม    
14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
       รองศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ธนาวุธ 
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15.  รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                        กรรมการ   
       ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสิทธิโชค  อนันตเสรี 
16.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสชัศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล        
17.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ   
       ดร.รัตนา    เรืองไรรัตนโรจน     
18.  รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   แสงปญญา          กรรมการ  
       ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต    
19.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
       รองศาสตราจารยปราณ ี ทองคํา   
20.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะการบริการและการทองเที่ยว  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ    
       อาจารยสมเจตน  ศรีระบาย   
21.  หัวหนาสาํนักงานวิชาการ  คณะวเิทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
       อาจารยสุดารัตน  ศรีรักษ   (แทน) 
22. รองคณบดฝีายวิชาการ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี          
       อาจารยวาสนา  บุญแสวง     
23.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    กรรมการ 
       วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
       ดร.ธีรศักด  จินดาบถ      
24.  หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย                                                               กรรมการและผูชวยเลขานกุาร    
       นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  
25.  นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
  

ผูมาประชุมไมได  
1.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ   
2.  รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร         กรรมการ 
3.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย   กรรมการ 
4.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
 ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
    รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
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2.  ผูชวยศาสตราจารยปริญญา    เฉิดโฉม     ผูช้ีแจงเรื่อง  การยืนยนัจํานวนหนวยกิตของรายวิชา 879-105  
      ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง   
3.  อาจารยสุชีรา    ลอยประเสริฐ     ผูช้ีแจงเรื่อง  การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร 
4.  นายสุธน    ไชยสุวรรณ  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.                  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชมุทราบ    
    ไมมี 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี  10/2552   เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 
                 2552          
                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไมแกไข   
                     

วาระท่ี 3   เร่ืองดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  
                 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุม   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
                  

วาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
                 4.1  เร่ืองสืบเนื่อง 
                        4.1.1  การยืนยันจํานวนหนวยกิตของรายวิชา 879-105 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง   
                                   คณะเศรษฐศาสตรแจงยืนยนัการระบุจํานวนหนวยกิตรายวิชา 879-105  ชีวิตกับเศรษฐกจิ
พอเพียง  เปน 3(3-0-6) หนวยกิต  ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณาการ
กําหนดจํานวนหนวยกิตสําหรับรายวิชาทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ วาสามารถกําหนดหนวยกิตในลักษณะเปนทฤษฎี
อยางเดยีวโดยไมตองระบุจํานวนชัว่โมงปฏิบัติ    เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับรายวิชาอื่นในลักษณะนี้ตอไป   ดังราย-    
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 

                                         มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวารายวชิาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีการทํากิจกรรม
ซ่ึงเปนการปฏิบัติที่มีการระบกุิจกรรมและการมอบหมายงานที่ชัดเจน สําหรับกรณีรายวชิาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง  ซ่ึง
จัดการเรียนการสอนที่เนนกจิกรรมและการปฏิบัติแตระบุจํานวนหนวยกิตเฉพาะทฤษฎี คือ 3(3-0-6)  นั้น  ที่ประชุม 
มีความเหน็วา      แมวาการจัดการเรียนการสอนจริงจะเนนกิจกรรมและการปฏิบัติแตหากไมระบุจํานวนหนวยกิต 
ปฏิบัติไวจะไมส่ือวามีการปฏิบัติ    ดังนั้น  เพื่อใหส่ือถึงการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนกจิกรรมและการปฏิบัต ิ  และ 
เพื่อใหนักศึกษาสะทอนคิด/นําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต     จึงเห็นควรใหปรับหนวยกิตเปน  “3(2-2-5)”       
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และปรับรายละเอียดในวัตถุประสงคและเคาโครงรายวิชาใหสอดคลองการจัดการเรียนการสอนและการปรับหนวยกิต  
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

                        4.1.2  การเปดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร 
                       คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเปดรายวิชา 348-304  เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห (Analytical 
Biotechnology)  จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต เปนวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน  สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2553  เปนตนไป 
เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วทิยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม       
            

                                        มติท่ีประชุม     เห็นชอบการเปดรายวิชาดงักลาว    โดยใหรับความเห็นไปดําเนนิการกอนเสนอ
สภาวิชาการพจิารณา ตอไป  
              1.  ขอ 9.1  หัวขอเนื้อหา  จํานวนชั่วโมงที่สอนแตละหวัขอ  ระบุศึกษาดวยตนเอง  9 ช่ัวโมง  
ใหระบกุิจกรรมที่จัดและการมอบหมายงานที่ชัดเจนดวย 
                     2.   ขอ 9.2  วิธีการวัดและประเมินผล  เกณฑในการตัดเกรด  A-E ขอใหตัดออก  
                                     3.   ขอ 9.3  หนังสืออางอิงขอใหเรียงลําดับตามตวัอักษร 
 

วาระท่ี  5  เร่ืองนโยบายทางวิชาการ  
 5.1 ผลการดําเนินการประกนัคุณภาพขององคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอนและคุณภาพบณัฑติ ในการ
จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา  2551 
                         ฝายวิชาการไดรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพในการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
ปการศึกษา 2551 ที่รับผิดชอบโดยฝายวิชาการ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันา
และบรหิารหลักสูตร, ตัวบงชี ้2.2 มีกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ซ่ึงบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม, ตัวบงชี้ 2.8  
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน,  ตัวบงชี้  2.13 รอยละของ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด,  ตัวบงชี้ 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู, ตัวบงชี้ 2.17 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูของนักศกึษา และตัวบงชี้ 
2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ไมประเมิน 
แตรายงานผลการดําเนินงาน)     จากผลการรายงานแตละตัวบงชี้ของคณะปรากฏวา   ในแตละตัวบงชี้ ยังดําเนินการ
ไดไมเขาเกณฑการประเมินทุกขอ ฝายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณาแนวทาง
ในการดําเนินการ   เพื่อใหสามารถดําเนินการในแตละตัวบงชี้ไดเขาเกณฑการประเมินคุณภาพทุกตัวตอไป   ดังราย-
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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                               มติท่ีประชมุ  ใหเชิญผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพเลาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ในการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา  2551  ที่รับผิดชอบโดยฝายวิชาการ ในการประชมุ 
คร้ังตอไป  และใหเชิญคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตปตตานี เขารวมฟงดวย  
  
   5.2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียน
มีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี สนับสนุนใหระบบเครือขายในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน และกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด    ไดพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ และเกณฑการประเมินใน
ระดับ 3 คะแนน ตองมีการดําเนินการครบ 5 ขอ คือ 

 1) วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)   และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 2) จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด 

 3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
 4) ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
 5) กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรรมสงเสริมใหมีการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 2. ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม โดยกําหนด
เกณฑการประเมินในระดับ  3  คะแนน  คือ    มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน 
 ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  เพื่อพิจารณาการดําเนินการ
ตามนโยบายดังกลาว   โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป 
 

                             มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศกึษา  กฬีา และวฒันธรรม  ดแูล
เร่ืองนี ้   โดยใหตั้งคณะกรรมการขึ้นชดุหนึ่งประกอบดวย    รองอธิการบดีฝายพฒันานกัศกึษา กฬีา และวัฒนธรรม 
เปนประธาน  รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศึกษา และวฒันธรรม  วิทยาเขตปตตานี  เปนรองประธาน   ผูชวยอธิการบด-ี 
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ฝายวิชาการ   ผูแทนจากคณะในวิทยาเขตหาดใหญ   ผูแทนจากวทิยาเขตภเูก็ต/ตรัง/สุราษฎรธานี   เปนกรรมการ  และ
เจาหนาที่จากกองกจิการนกัศกึษาเปนฝายเลขานกุาร 
  
      5.3  การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาสูการปฏิบัติในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                        ฝายวิชาการไดจัดทําแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสูการปฏิบัติในมหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใหคณะ/วิทยาเขตดําเนินการในแนวทางเดียวกัน  และเสนอคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขต
หาดใหญ พิจารณาใหความเห็นชอบ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                             มติท่ีประชุม  ที่ประชมุพจิารณาแลว เหน็ชอบแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษา 
สูการปฏิบัติในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามที่ฝายวชิาการเสนอ โดยมีขอเสนอแนะบางประการ และใหแจงคณะ/ 
วิทยาเขตรับทราบและดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของตอไปดงันี ้

              การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร 
              - คณะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยใชมาตรฐานคุณวฒุิระดบั .... สาขา/สาขาวิชา ...... (มคอ.1) 

กรณีมปีระกาศมาตรฐานคณุวฒุิของระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานัน้แลว หรือ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ กรณียังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒริะดับ...สาขา/สาขาวิชา.....นัน้ หลักสูตรใหม
ดําเนินการภายในป 2553 หลักสูตรปรับปรุงดําเนินการภายในป 2555 โดยเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ สภา-
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเสนอ สกอ. ภายใน 30 วัน ภายหลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

              - คณะเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวฒุิภายนอก อยางนอย 2 คน และตัวแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน (ถามี) 

              - กรณีหลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุงในป 2553 มหาวิทยาลยัทําหนังสือขอผอนผันไปยงั สกอ. 
เพื่อขอขยายเวลาในการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ เปนป 2554 และขอใหถือวาหลักสูตรเหลานี้
ไดมาตรฐานตามตัวบงชี้ที่หลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 ดวย 

              -  กรณีหลักสูตรที่อยูระหวางการดําเนินการ      หากยังไมไดดําเนินการถึงคณะกรรมการวิชาการฯ 
สภาวิชาการ สภามหาวทิยาลยั ขอใหดําเนนิการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ แตในกรณีที่หลักสตูรผานสภา
วิชาการแลวในเดือนกันยายน 2552 มหาวทิยาลัยจะดําเนินการตอไปจนถึง สกอ. 

              การจดัทํารายละเอยีดตาง ๆ  
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   
-  คณะจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 
- ผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจดัทํารายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายละเอียด 

ของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.4 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหดําเนินการใหเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา 
(ไมตองสงพรอม มคอ.2)  แตทั้งนี้ตองไมขดัแยงกับขอกําหนดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ...สาขา/สาขาวิชา... ในกรณทีี่ 
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กระทรวงศกึษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวฒุิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว โดยเก็บ มคอ.3 และ 
มคอ.4  ไวที่คณะ   และมหาวิทยาลัยจะตดิตามตรวจสอบตามระบบประกันคณุภาพ 

              รายละเอียดของการรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

-  ผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.6 เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา โดยเก็บ มคอ.5 
และ มคอ.6  ไวที่คณะ และมหาวิทยาลัยจะติดตามตรวจสอบตามระบบประกันคณุภาพ 

- ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทาํการรายงานผลการดําเนินการประจําปของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ทุกปการศึกษา และสงรายงานใหมหาวิทยาลัย โดยเสนอผานประธานหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณบด ี

- คณะและมหาวิทยาลัยจะตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาตอสภามหาวทิยาลัยทุกปการศึกษา 

ตัวบงชี้การดําเนินการ 
ตัวบงชี ้ ผูรับผดิชอบดแูล 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.3  
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา 
 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
  
  

- คณะดูแลและมีหลักฐานประกอบ 
 
 
 

- คณะจัดทําหลักสูตร เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน 
การเสนอหลักสูตร 
 
 

- คณะดูแลใหครบถวน และมหาวิทยาลัยจะติดตาม 
ตรวจสอบ 
 
 
 

- คณะดูแลใหครบถวนและมหาวิทยาลัยจะติดตาม 
ตรวจสอบ 
  
 
 
- คณะดูแลและสงรายงานใหมหาวิทยาลัยเพื่อแจง
คณะกรรมการวิชาการฯ   สภาวิชาการ   และ          
สภามหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี ้ ผูรับผดิชอบดแูล 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ  
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 
  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ  
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปที่แลว 
  

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ หรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 
 
 
 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
(ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่ดีตอคณุภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  
  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอบัณฑิต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- มหาวิทยาลัยจะหารือวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ในคณะกรรมการวิชาการฯ    เพื่อเปนแนวทางให 
หลักสูตรดําเนนิการตอไป 
 
 

- คณะดูแลและสงรายงานใหมหาวิทยาลัยเพื่อแจง
คณะกรรมการวิชาการฯ   สภาวิชาการ   และ          
สภามหาวิทยาลัย 
 

- มหาวิทยาลัยจะหารือวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ในคณะกรรมการวิชาการฯ    เพื่อเปนแนวทางให 
หลักสูตรดําเนนิการตอไป 
  

  

- คณะ 
 
 
  

- มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม  
- มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรดานการเรียนการสอน  
- คณะควรดูแลจัดหลักสูตรที่เกี่ยวของในเชิงวิชาชีพ
ดวย 
 

- คณะและฝายวิชาการของคณะ โดยจดัทําเปน KPI 
หรือ TOR  
  

- คณะ 
 
 
 

- นักศึกษาปสุดทาย ประเมนิโดยคณะ 
- บัณฑิตใหม ประเมินโดยกองแผนงาน 
 
 

- กองแผนงาน 
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- สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตวับงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจ และวตัถุประสงคของสถาบัน 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไวในรายละเอยีด
ของหลักสูตร 

-  สถาบันอดุมศกึษาทีจ่ะไดรับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ตองมผีล
การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตวับงชีท้ั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง  2  ปการศกึษา เพื่อติดตามการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ ตอไป เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานที่ระบุไวในแตละป 
                   

    5.4   การสมัครเปนเครือขายสมาชิกชุมชนออนไลนดาน e-learning  นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
                             ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ไดดาํเนินการเปดระบบ 
“Thailand e-learning Space”  เพื่อเปนศนูยกลางชมุชนออนไลนในการแบงปน ถายโอน เชื่อมโยงความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกนัดาน e-learning   นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา   และไดเชญิชวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขา
รวมเปนเครือขายชมุชนออนไลนฯ  โดยสมคัรในนามสถาบัน พรอมสงไฟลตราสัญลักษณในการสมคัร  หรือหากจะ
สมคัรเปนรายบุคคลก็สามารถดําเนินการได  โดยสมัครทีเ่ว็บไซต http://ceit.sut.ac.th/tls   ฝายวชิาการจึงเสนอทีป่ระชุม 
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พจิารณาการสมัครเขารวมเปนเครือขายสมาชิกชมุชนออนไลนฯ ในนาม
สถาบัน และประชาสัมพนัธใหบุคลากรผูสนใจสมัครเปนเครือขายสมาชิกเปนรายบคุคล  ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

                             มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาไมจําเปนตองสมัครในนามสถาบันและควรสนับสนุน
ใหดําเนินการอยางจริงจังภายใตการดูแลของศูนยส่ือการเรียนรู         เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบ  Charring    อยูแลว  
สวนการขับเคลื่อนในระดับคณะใหดําเนินการตามศัยภาพ/ความพรอมของแตละคณะ         นอกจากนี้มีความเห็นวา
การใช e-learning  ในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   จะตองเตรียมการโดยปรับบทบาทของอาจารยและผูเรียน
ใหมีการเรียนการสอนที่เนนการคิด โดยสรางความเขาใจวาไมใชส่ิงที่ทดแทนครู แตครูตองเปลี่ยนบทบาทในการเรียน
การสอน   และใหนําหารือในการประชุมในโอกาสตอไป    
 

   5.5   ขอเสนอของคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
                               สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสหกิจ-
ศึกษา โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนประธานคณะทํางานเครือขายเชิงประเด็นสหกิจศึกษาของ
เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายจํานวน  8 สถาบัน   นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังไดแตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเองดวย  โดย
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมเมื่อวันที่  22  ตุลาคม 2552  และมีขอเสนอเกี่ยวกับการดําเนินการดานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย     ฝายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา  ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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                  1.  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เชน  ควร
กําหนดในหลักสูตรใดบาง และควรมีทุกหลักสูตรภายในกี่ป 
                                 2.   เห็นควรใหมีเจาหนาที่ดูแลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาระดับวิทยาเขตในทุกวิทยาเขต  เพื่อชวย
ประสานงานการดําเนินงานของแตละคณะ  การเก็บ/รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลัย 
                                 3.  คณะกรรมการชุดนี้  จะมีบทบาทหนาที่ดูแลสหกิจศึกษาในภาพรวม  เชน  การกําหนดแนว
ปฏิบัติ  การบริหารจัดการสหกิจศึกษา  ระเบียบการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษา  รวมถึงระเบียบการใชจายเงิน   
การคิดภาระงานใหกับอาจารยนิเทศ  ผูประสานงาน 
                                 4.  นาจะมีการทํา TOR  รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสถานประกอบการ
เกี่ยวกับความรวมมือดานสหกิจศึกษา 
               
                                  มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนทั้งภายในมหาวิทยาลัยเอง  และขับเคลื่อนใน
ระดับเครือขาย  โดยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย วางแผนและ
คิดกิจกรรม                
 

    5.6   ขั้นตอนการพิจารณาการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
                 ฝายวิชาการเสนอขั้นตอนการพิจารณาการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซ่ึงดําเนินการ
ตามขอเสนอของสภาวิชาการ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ พิจารณายืนยันขั้นตอนการพิจารณาการ
เปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนเดิมและปรับปรุงการจัดทําขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

                                มติท่ีประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบขั้นตอนการพิจารณาการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตามที่ฝายวิชาการเสนอ โดยมีขอเสนอแนะบางประการ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปดังนี้      
             1. ปรับแบบฟอรมหลักคิดและความพรอมใหม โดยเพิ่มเติมประเด็น 
             -  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
             -  การประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
                นอกจากนี้เห็นสมควรเพิ่มเติมแนวทางการพจิารณาหลักสูตรของสภาวิชาการไวในหลักคิดฯ  
ดวย โดยเพิ่มเติมประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
            -  ความพรอมเชิงคุณภาพวิชาการ/ความพรอมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
            -  การเปน uniqueness หรือ excellence ของหลักสูตร 
            -  การเสริมสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัยในฐานะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั 
               หมายเหตุ    ประเดน็ที่ตองระบุอยูเดิมในหลักคดิฯ คือ 
      ช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญา/สาขาวิชา     หนวยงานทีรั่บผิดชอบ      ความรวมมือกบัหนวยงาน/ 
สถาบันอื่น (ถามี)   ความรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
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(ในประเทศ) ความรวมมือระหวางประเทศ หลักการและเหตุผลในการเปดหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร เปาหมายการผลิตบัณฑิตและความตองการของสังคม กําหนดการเปดสอนและแผนการรางหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตร สถานที่และอุปกรณการสอน แผนการรับนักศกึษา ประมาณการคาใชจายตอหัว โครงสราง
หลักสูตร ความเหมือนและความตางจากหลักสูตรที่มีอยูแลว 
           2. จัดทาํเช็คลิสตในประเด็นสําคัญ   ที่สะทอนคณุภาพของหลักสตูรประกอบการพิจารณาในขัน้ตอน  
การเสนอหลักสูตร 
     

   5.7  การขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรติดอันดับ THE-QS World Ranking 
          มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนให ม.อ. ติดอันดับ  THE-QS World Ranking ในอันดับ 300+ 
ภายในระยะเวลา  5  ป    โดยกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนน  Peer  Review  (40%)   จํานวน  13  แผนฯ   และ 
ฝายวิชาการรับผิดชอบ  2 แผนฯ   ดังนี้  อาจารย/นักศึกษาสรางผลงานนวัตกรรมรวมแขงขันในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ   และพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพสามารถศึกษาตอปริญญาโท/เอกใน University top 200 ของโลก  โดย
ทั้ง  2 แผนฯ  รับผิดชอบรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัย   จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณากําหนดกลยุทธตามแผนปฏิบัติการขางตน 
                                       

                                มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีความเห็นดังนี้ 
                  1.   ขอใหคณะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อหากลยุทธ  กลไก   หากประสงคจะใหมหาวิทยาลัย
สนับสนุนในเรื่องใด  ใหแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป    
                                2.   มหาวิทยาลัยจัดใหมีเวทีการแขงขัน/ประกวดผลงานนวัตกรรมดานการศึกษา   
                 3.  ผลักดันใหมีการทํา e-learning   และสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได เชน การทําบทเรียน
สําเร็จรูป   การทํา  course ware   เสนอใหเทียบเทากับการเขียนหนังสือ   
                                4.  ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร  นําเสนอเกีย่วกบัการใช 
e-leaning  ในการจัดการเรียนการสอน   ในที่ประชุมคราวตอไป 
 

วาระท่ี  6  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  6.1  การเปลีย่นรหัสรายวชิาและปรับแผนการศกึษาของคณะทนัตแพทยศาสตร       
 ที่ประชุมรับทราบ   การเปลี่ยนรหัสรายวชิาและปรับแผนการศกึษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ  
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2550   คณะทนัตแพทยศาสตร    ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี้ 
                        1.  การเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน 11 รายวิชา     เปนรายวิชาในกลุมวิชาชีพ-
พื้นฐาน  จํานวน  2  รายวิชา   และกลุมวิชาชีพ จํานวน  9 รายวิชา  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553    
                        2.  การปรับแผนการศกึษา   ในชั้นปที่  1-4     โดยเพิ่มรายวิชาศกึษาทัว่ไปซึ่งเปนวิชาบังคับตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย    และยายรายวิชาที่เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับชั้นป    ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1   
ปการศึกษา 2552      
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  6.2  การเปดรายวิชาหัวขอพเิศษของคณะ/วิทยาเขต  
   ที่ประชุมรับทราบ  การแจงเปดรายวิชาหัวขอพิเศษของคณะ/วิทยาเขต ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
                              1.   คณะเศรษฐศาสตรแจงการเปดรายวิชา  877-496 หัวขอพิเศษทางเศรษฐศาสตรเกษตร (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต)  Special Topics in Agricultural Economics  (Philosophy of Sufficiency Economy 
and Application) จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ (เลือก) สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  และหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ   ตั้งแตภาคการศึกษาที่  2    
ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
                          2.  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต แจงการเปดรายวชิา 140-290 อบรมเชิงปฏิบัติ- 
การทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  ในหวัขอ แอนเิมชนั 2 มติิ (Workshop in Information Technology 2: 2D Animation)  
จํานวน 1(0-3-0) หนวยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพ  (เลือก) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตั้งแตภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2552  เปนตนไป    
 
 6.3  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 ที่ประชุมรับทราบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552   ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศ
ดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 126 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 31 สิงหาคม 
2552 แลว   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                   6.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ   นโยบายและการพฒันาการจัด
การศึกษา หลักสูตร และรายวิชาอยางมีคณุภาพ  วันที่  9-10 พฤศจิกายน 2552  
        ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ   นโยบาย
และการพัฒนาการจัดการศกึษา  หลักสูตร และรายวิชาอยางมีคุณภาพ”   ระหวางวันที่  9-10  พฤศจิกายน  2552     
ณ   โรงแรมไดมอนดพลาซา   อ. เมือง   จ. สุราษฎรธานี    ซ่ึงมหาวทิยาลัยจัดสําหรับผูบริหาร   ประธานหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของของวิทยาเขตสรุาษฎรธานี/ภูเก็ต/ตรัง   และวิทยาเขตอื่นที่อยูระหวางการ
จัดทํา/ปรับปรงุหลักสูตรที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2553  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  รวมทั้งนําไป 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาตอไป   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม            
 

                   6.5  โครงการ  “Show Case:  ส่ือการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน” 
      ที่ประชุมรับทราบ   การจัดโครงการ “Show Case:  ส่ือการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน”    ซ่ึงเลื่อน
การจัดโครงการฯ จากเดิมวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เปนวันที ่11 กุมภาพันธ 2553  ณ หองทองจนัทร  หงสลดารมต 
คณะแพทยศาสตร   วิทยาเขตหาดใหญ    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม          






