
รายงานการประชมุกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ครั้งที ่16(1/2555) 

วันพุธที ่ 1 กมุภาพนัธ ์ 2554 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุ  215  สาํนักงานอธกิารบด ี

 
 
ผูม้าประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชยัสวัสด์ิ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ  
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ       กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
5. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา      กรรมการ 
    ดร.สุรเดช  จารุธนเศรษฐ ์ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร ์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ ู ศรีเดช 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร ์   กรรมการ 
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์     กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
     อาจารย์มงคล  มาลยารม 
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16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย        กรรมการ 
     ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
17.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
  ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
18. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ         กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
21.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
     นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
22.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 
23.  นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ  
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้        กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์               กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
6. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
7. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
นายมานะ  รักษ์วงศ์      ผู้ช้ีแจงเรื่อง  โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ “โครงการผลิต 
                                     แพทย์แผนไทยเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” คณะการแพทย์แผนไทย  
     เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจําปีการศึกษา 2556 
 

เริม่ประชมุเวลา 09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 

วาระที ่2 รับทราบการรบัรองรายงานการประชมุ 
            2.1  รับทราบการรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 
14(11/2554) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 
                 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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           2.2  รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 15(12/2554) โดย
วาระเวียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 
                 รับทราบการรับทราบผลการพิจารณาโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ  
           3.1 การปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 
             ที่ประชุมรับทราบ การปรับปรุงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งสบืเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ-
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14(11/2554) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  ได้พิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... แล้ว มีความเห็นว่า รายวิชา 890-214 
เสริมทักษะด้านการฟังและพูด  ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ช่ือรายวิชาไม่สื่อว่าเป็นรายวิชา 
ทางด้านภาษาใด  และคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ 
พิจารณาปรับช่ือรายวิชา 890-214 เสรมิทกัษะด้านการฟังและพูด (Consolidating Listening and Speaking Skills)  
ที่สื่อว่าเป็นรายวิชาทางด้านภาษาใด และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน และ
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ได้พิจารณาปรับช่ือรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 
ดังกล่าวแล้ว  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และให้แจ้งทุกคณะรบัทราบการปรับปรุงรายวิชาด้วย 
 
 

ชื่อรายวิชา/คาํอธิบายรายวิชา (เดิม) ชื่อรายวิชา/คาํอธิบายรายวิชา (ใหม่) 

890-214                                     3(2-2-5) 
เสริมทักษะด้านการฟังและพูด          
(Consolidating Listening and Speaking Skills) 
      การฝึกทกัษะการฟัง และการพูดเน้นสํานวนที่ใช้ 
ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟังข่าวและการ
บรรยายเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็น 
ฝึกทําการสัมภาษณ์งาน 
      Practice in listening and speaking skills 
with an emphasis on expressions used in  
daily-life conversations; Listening to TV 
commercials,  soundtracks from movies, and 
news reports, as well as expressing opinions 

 

890-214                                 3(2-2-5) 
เสรมิทกัษะด้านการฟงัและพดูภาษาองักฤษ          
(Consolidating Listening and Speaking Skills  
in English) 
รายวชิาบังคบัก่อน: 890-101, 890-102  
                        หรอืผูท้ีไ่ด้รบัการยกเวน้ 
Pre-requisite: 890-101, 890-102 or  those  
                       who have been exempted 
         การฝึกทักษะการฟังและการพูดเน้นสํานวน
ที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟังโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ข่าว รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็น 

Practice in listening and speaking 
skills with an emphasis on expressions 
used in daily-life conversations; listening to 
TV commercials,  soundtracks from movies, 
and news reports, as well as expressing 
opinions 
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           3.2 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 
                  ที่ประชุมรับทราบ  การขอเปิดรายวิชา 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในหวัข้อ กระบวนการ
เฟ้นสุ่มเบื้องต้น (Special Topics in Mathematics: Introduction to Random Processes) จํานวน 3(3-0-6) 
หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
 
           3.3 การขอแกไ้ขจํานวนหน่วยกิตเนื่องจากการพิมพ์ผิด 
          ที่ประชมุรับทราบ   การขอแก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551   เนื่องจากพิมพ์จํานวนหน่วยกิตรายวิชาสลับกัน  และสาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เนื่องจากพิมพ์จํานวนชั่วโมงในวงเล็บผิดพลาด   ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ดังนี ้
 

รายวชิา จํานวนหน่วยกติเดมิ     จํานวนหน่วยกติทีแ่ก้ไขใหม ่  
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป   
854-211 วิศวกรรมแปรรูป 1 

 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

สาขาวชิาชีววทิยา 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพในชีวิตประจําวัน 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน 
  

 
2(2-0-3) 
2(2-0-0) 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 

      อนึ่ง   การแก้ไขจํานวนหน่วยกิตทั้ง 2 รายวิชา ในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ไม่กระทบโครงสร้าง 
หลักสูตร  และนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั้ง 2 ตามจํานวนหน่วยกิตที่ถูกต้อง  
  
วาระที ่4  เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
  4.1 การเพิ่มเงือ่นไขการลงทะเบียนเรียน   
          คณะวิทยาการจัดการขอเพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 460-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน สําหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 (รหสั 52)  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 
2550  (รหสั 52) และหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 (รหสั 54)  
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
          เดมิ   รายวิชา 460-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                   ใหม ่  รายวิชา 460-410 การจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต       
        เงื่อนไขการลงทะเบยีนเรยีนกอ่น : ต้องเป็นนกัศกึษาสถานะชัน้ปทีี ่4 และมจีํานวนหนว่ยกิต 
                          ไมน่อ้ยกวา่ 120 หนว่ยกิต 
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                  มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบการเพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของรายวิชาดังกล่าว  และให้เสนอสภา-
วิชาการ พิจารณาต่อไป    
           

  4.2 โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษใน “โครงการผลิตแพทย์แผนไทยเพื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” คณะการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2556      
           คณะการแพทย์แผนไทยเสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา   โดยวิธีพิเศษ ใน   “โครงการผลิต
แพทย์แผนไทยเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  คณะการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจําปีการศึกษา 2555  เพือ่คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
 

                  มติที่ประชุม  มีความเห็นว่า ลักษณะของโครงการตามที่นําเสนออาจไม่เหมาะสมในการดําเนินการจริง  
จึงขอให้พิจารณาทบทวนโครงการใหม่    โดยให้ศึกษารูปแบบของโครงการของคณะอื่น ๆ  เช่น  โครงการแพทย์ชนบท 
ของคณะแพทยศาสตร์   โครงการของคณะพยาบาลศาสตร์   และเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที ่5 เรือ่งอื่น ๆ  
 5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2555  
         ฝ่ายเลขานุการเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2555   
ซึ่งกําหนดเดือนละครั้งในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุม  215  สํานักงานอธิการบดี  
วิทยาเขตหาดใหญ่   เป็นการประชุมระบบ  E-meeting  การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม  ส่งเอกสารจํานวน 4 ชุด   
และ File ข้อมูล  ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 12 วันทําการ และในปี 2555 ได้กําหนดการประชุม  ดังรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้   
    ครั้งที่ 16(1/2555)   วันพุธที่     1    กุมภาพันธ์  2555 
    ครั้งที่ 17(2/2555)  วันพุธที่    14   มีนาคม   2555 

ครั้งที่ 18(3/2555)  วันพุธที่    4     เมษายน   2555 
ครั้งที่ 19(4/2555)  วันพุธที่    2     พฤษภาคม  2555 
ครั้งที่ 20(5/2555)  วันพุธที่    6     มิถุนายน  2555 
ครั้งที่ 21(6/2555)  วันพุธที่    4     กรกฎาคม  2555 
ครั้งที่ 22(7/2555)  วันพุธที่    1     สิงหาคม   2555 
ครั้งที่ 23(8/2555)  วันพุธที่    5     กันยายน  2555 
ครั้งที่ 24(9/2555)  วันพุธที่    3     ตุลาคม   2555 
ครั้งที่ 25(10/2555)  วันพุธที่    7     พฤศจิกายน  2555 
ครั้งที่ 26(11/2555)  วันพุธที่    12    ธันวาคม  2555 

    

          มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามท่ีเสนอและ
เนื่องจากวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555  มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 39  จึงเห็นควรให้เลื่อนวันประชุม เป็นวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555  รายละเอยีดกําหนดการประชุม ประจําปี 
2555  ดังเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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  ก่อนปิดการประชุม   กรรมการได้ปรึกษาหารือที่ประชุม  ดังนี้ 

1.  ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  ได้ปรึกษา 
เกี่ยวกับผลการสอบของรายวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 ว่า   มผีู้เข้าสอบประมาณกว่าสองหมื่นคน   รายวิชาคณิตศาสตร์ ก  ผลการสอบ
มีคะแนนเฉลี่ย 17.69 คะแนน   คะแนนสูงสุด 57 คะแนน   คะแนนต่ําสุด  0 คะแนน   รายวิชาคณิตศาสตร์ กข 
คะแนนเฉลี่ย 13.22 คะแนน   คะแนนสูงสุด 68.75 คะแนน   คะแนนต่ําสุด 0 คะแนน   โดยในส่วนของคณะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เช่น คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  ซึ่งกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าไว้  มีผู้สอบผ่านเกณฑ์จํานวน
น้อย  ที่ประชุมจึงขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ไปดูข้อมูลในภาพรวม 

2.  ทบทวนมาตรการปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า   กรรมการได้แจ้งข้อมูลปัญหาการส่งระดับคะแนน 
ล่าช้า  ดังนี้ 

1) รายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนจํานวนมาก    ข้อสอบเป็นอัตนัย   และสอบวันช่วงท้ายของการสอบ 
อาจารย์ตรวจข้อสอบไม่ทัน 

2) รายวิชาของคณะนิติศาสตร์  ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบอัตนัย  และอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษ   
เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ไม่สามารถตรวจข้อสอบได้โดยเร็ว ซึ่งทําให้การตรวจข้อสอบโดยรวมล่าช้า ส่งผลให้การส่ง
ระดับคะแนนล่าช้า 

3) รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน    ผู้ประสานงานจะเป็นผู้ดูและรับผิดชอบการส่งระดับคะแนน   ซึ่ง 
การส่งระดับคะแนนล่าช้าไม่ใช่ผู้ประสานงานรายวิชาล่าช้าแต่เป็นอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น/อาจารย์พิเศษ การลงโทษ  
จะลงโทษผู้ประสานงานรายวิชา  
     ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการทบทวนมาตรการการส่งระดับคะแนนล่าช้า และใหก้องทะเบียนและ
ประมวลผลเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

3.  หอสมุดศิริราช   ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์   ปรารภว่า   อยากให้หอสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
มีบรรยากาศ   เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ   สิ่งอํานวยความสะดวก  ครุภัณฑ์  สุขอนามัยในการใช้สื่อ ฯลฯ  ที่ดี   
ในลักษณะเดียวกับหอสมุดศิริราชซึ่งได้ไปเยี่ยมชม  และขอเชิญชวน หากไปเป็นทีมทางหอสมุดฯ จะจัดวิทยากรให้ 

4.  การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Learning Outcome)    และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรซึ่งกําหนดหลายชุด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็น
ทางการจาก สกอ. ว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลยัที่เสนอ สกอ.พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร มกีาร
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้หลายชุด จึงเสนอแนะให้
มหาวทิยาลยักําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้และแผนทีก่ระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพียง 2 ชุด คือ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับรายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นํามากําหนดไว้ในหลักสูตรให้จัดทํา  
Curriculum Mapping โดยการเทียบเคียงกับ มคอ.3 ของรายวิชานั้น ๆ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่
นํามาใช้ ซึ่งการ map อาจไม่จําเป็นต้อง map ได้ครบทุกข้อตาม มคอ.3 ของรายวิชานั้นๆ อนึ่ง กรณีหลักสูตรที่ สกอ. 
ให้แก้มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใหม่ ไม่จําเป็นต้องเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยรับทราบอีก   
 ในที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
 1) ฝ่ายวิชาการจะนําเสนอเรื่องการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
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                 เอกสารแนบท้ายวาระที ่5.1 
 

                 กําหนดการประชมุคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตหาดใหญ่   
              ประจําป ี 2555  

 
             การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี 2555 กําหนดประชุมเดือนละครั้ง  
ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน   เวลา  09.30 น.   ณ  หอ้งประชุม  215   สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่   
เป็นการประชุมระบบ E-meeting   โดยในปี 2555  ได้กําหนดการประชุมดังนี้ 

   ครั้งที่ 16(1/2555)   วันพุธที่     1    กุมภาพันธ์  2555 
    ครั้งที่ 17(2/2555)  วันพุธที่    14   มีนาคม   2555 

ครั้งที่ 18(3/2555)  วันพุธที่    4     เมษายน   2555 
ครั้งที่ 19(4/2555)  วันพุธที่    9     พฤษภาคม  2555 
ครั้งที่ 20(5/2555)  วันพุธที่    6     มิถุนายน  2555 
ครั้งที่ 21(6/2555)  วันพุธที่    4     กรกฎาคม  2555 
ครั้งที่ 22(7/2555)  วันพุธที่    1     สิงหาคม   2555 
ครั้งที่ 23(8/2555)  วันพุธที่    5     กันยายน  2555 
ครั้งที่ 24(9/2555)  วันพุธที่    3     ตุลาคม   2555 
ครั้งที่ 25(10/2555)  วันพุธที่    7     พฤศจิกายน  2555 
ครั้งที่ 26(11/2555)  วันพุธที่    12    ธันวาคม  2555 

                    ......................................................................................... 

 

 

                            อนึ่ง   การเชญิประชุมและแจ้งการดาวน์โหลดวาระการประชุม จะแจ้งกรรมการฯ ทาง e-mail   
และการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม ส่งเอกสารจํานวน   4  ชุด  และ   File ข้อมูล  ก่อนวันประชุมอย่างน้อย   
12 วันทําการ 
 
                        

 
 




