
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 26(3/2556) 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม  215 สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บํารุงวงศ์  (แทน) 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน      กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์  
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณี     
8. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตเกษม  สวุรรณรัฐ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
    ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร์  
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ    กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์      กรรมการ  
     ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล  (รักษาการ)    
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย       กรรมการ 
  ดร.อรทัย  เนยีมสุวรรณ 
13. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ  
     ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์   
14. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     ผศ.ดร.สพ.ญ.ทิพยรัตน์  มูสิกะเจริญ  (แทน) 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
     อ.ทพญ. ฉวีวรรณ ช่ืนชูผล   
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16.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร ีนวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์                      กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  สบายย่ิง  คณะศิลปศาสตร์                                    กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19. ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์  คณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 
     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ 
20. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ   
  นายสุธน  ไชยสุวรรณ 
21. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์                 กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสนิีนาฏ  บุญช่วย 
22. นางอุไรรัชต์  กาเทพ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา       กรรมการ  
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์        กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร              กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. นางสาวจิราภรณ์  นวลวัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อาจารย์กัญญ์เกษม  ศักด์ินิมิต                  ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกิดศิริ  เจรญิวิศาล   ผู้ช้ีแจงเรื่อง การแก้ไขปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
                                                           สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์   
                                                           หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการ   
3.  อาจารย์โดมพัชร บุญช ู                   (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสงัเกตของสกอ.) 
        
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

   ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้ 
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
             1.1  การจัด Placement Test  ในรายวิชาพื้นฐาน 
                    ประธานแจ้งว่า คณะอนกุรรมการฝ่ายการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษารายวิชาพื้นฐานได้วิเคราะห์ข้อมลู
การเรียนของนักศึกษา และได้เดินทางไปเยี่ยมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน ณ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรับทราบปัญหา
และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน  โดยนําเรื่องนี้หารือในที่ประชุมครัง้นี้ เป็นวาระพิจารณา วาระที่ 4.3  
 

              1.2 การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการศึกษาดูงานด้าน STEM “HEA STEM : Annual Learning 
and Teaching Conference 2013 : where practice and pedagogy meet” ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 
2556  ณ  University of Birmingham  ประเทศสหราชอาณาจักร  
                    ประธานแจ้งว่า ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการศกึษาดูงานด้าน STEM “HEA STEM : Annual 
Learning and Teaching Conference 2013 : where practice and pedagogy meet”  ระหว่างวันที่ 13-19 
เมษายน 2556 ณ University of Birmingham ประเทศสหราชอาณาจักร  จัดโดย Higher Education Academy (HEA) 
ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้เพิ่มคุณภาพและเกิดผลดีต่อการประเมินและ
รับรองคณุภาพหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ผูส้อนในสาขาวิชาต่าง ๆ  ซึ่งมีโปรแกรมส่งเสรมิและสนับสนนุใน 4 สาขาหลัก 
คือ 1) Science, Technology Engineering, and Mathematics (STEM)  2) Arts and Humanity  3) Health and Social 
Care และ 4) Social Sciences ผา่นกิจกรรมหลายประเภท เชน่ การประชมุสมัมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนบัสนนุ 
ทุนในการพัฒนาการเรียนการสอน  การใหค้ําปรึกษาแก่ผูส้อนใหม ่(new to teaching)  การจัดประชุมเชิงวิชาการ   
                 การศึกษาดูงานในครั้งนี้ HEA จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ ประสบการณ ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน  STEM  ในประเด็นต่าง ๆ     จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดงูานครั้งนี้พบว่า   
มีหมวดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ คือ คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน  ที่กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้ารับการอบรม 
โดยหลักสูตรอบรมมีหลายระดับ เมื่อผ่านการอบรมในแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตรและมีมาตรฐานเหมือนกัน
ทั้งประเทศ  นอกจากนียั้งพบว่า ทุกประเทศรวมทั้งประเทศสหราชอาณาจกัร นกัศกึษาเรยีนอ่อนทางด้านคณิตศาสตร ์ 
ไม่สนใจการเรยีน  สมาธิสั้น แต่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยี 
ในการศกึษาใหม้ากขึน้    ประเทศสหราชอาณาจักรจงึได้จดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ทีม่ีกิจกรรมให้นกัศึกษาร่วมคิด 
ร่วมทํามากขึ้น ควบคู่กับการทําวิจัยในชั้นเรยีน จึงขอฝากทุกคณะว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคณะต้องกระตุน้ให้เกิดการจัด 
การเรยีนการสอนแบบใหม่ การใช้สื่อที่ดีในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการนําร่อง
ในวิชาต่าง ๆ  โดยเชิญวิทยากรมาเป็นพี่เลี้ยง ให้คําแนะนาํ      
 

                  ที่ประชุมรับทราบ              
  

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 25(2/2556)  
            เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2556  
             รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข    
 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ  
 3.1  การปรับแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
      ที่ประชุมรับทราบ การปรับแผนการศึกษา (สหกิจศกึษา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สําหรับนักศกึษารหัส 55 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
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แผนการศึกษา 
รายวิชา เดิม  ใหม ่

896-234 พัฒนาการอ่านภาษาไทย ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

896-331 พัฒนาการเขียนภาษาไทย ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   
 

         อนึ่ง สําหรับการย้ายรายวิชา 896-331 พัฒนาการเขียนภาษาไทย  ไปเรียนในปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า นักศึกษายังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนภาษาไทย อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ซึ่งฝึกในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  จึงขอให้คณะพิจารณาความ
เหมาะสม   โดยย้ายวิชาดังกล่าวไปเรียนก่อนฝึกสหกิจศึกษา  
 
       3.2   การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ   
                       ที่ประชุมรับทราบ การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ จํานวน 5 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา 
ชีพ (เลือก)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยรายวิชาที่เปิดเป็น
รายวิชาที่โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ได้มีความร่วมมอืทางวิชาการกับ
บริษัท เซ็นทรลัรีเทลคอร์ปอเรชั่น จํากัด  ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา การบริหารและจดัการ ค้าปลีก 
รวมทั้งธุรกิจร้านค้าปลีก   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
           1. รายวิชา 474-412  หัวข้อพิเศษทางการตลาดในหัวข้อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 
(Special Topics in Marketing : Visual Merchandising and Display)  จํานวน  3(2-2-5) หน่วยกิต   ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
             2.  รายวิชา  474-412   หวัข้อพิเศษทางการตลาดในหัวข้อการตลาดสินค้าแฟชั่น   (Special Topics 
in Marketing : Fashion Marketing)  จํานวน  3(2-2-5) หน่วยกิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557   
            3. รายวิชา 474-412 หัวข้อพิเศษทางการตลาดในหัวขอ้การบรหิารสนิค้าในธุรกิจค้าปลีก (Special 
Topics in Marketing : Retail Merchandising) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
             4. รายวิชา 474-412 หัวข้อพิเศษทางการตลาดในหัวข้อการจัดการหมวดหมู่สินค้า (Special Topics 
in Marketing : Category Management) จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
             5. รายวิชา 474-412 หัวข้อพิเศษทางการตลาดในหัวข้อการป้องกันความสูญเสียและการบริหาร
ความปลอดภัย  (Special Topics in Marketing : Loss Prevention and Safety Management)  จํานวน  3(2-2-5) 
หน่วยกิต  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559      
 
วาระที ่4  เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

          4.1 การเปดิรายวิชาของโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
                       โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเสนอเปิดรายวิชา 142-123  สื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล  
(Social Media in Digital Age)  จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต    เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กับคณิตศาสตร์ (เลือก)  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรนานาชาติอ่ืน ๆ  ต้ังแต่ภาคการ- 
ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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               มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้นําความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ไปพิจารณาดําเนินการ  และ  
ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
                    1.  รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึ่งนอกจากเปิดสําหรับนักศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติแล้ว  นักศกึษาที่สนใจสามารถเรียนได้   จึงขอให้พิจารณาว่าจะเปิดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชา
เลือกเสรี  หรือเปิดทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี 
                    2.  ให้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ Curriculum Mapping ของรายวิชาไว้ด้วย 
                    3. ปรับวัตถุประสงค์รายวิชา  ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา   และปรับ
วัตถุประสงค์ ข้อ 4 ใหม ่ เนื่องจากการเรยีนรายวิชานี้อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะพัฒนาองค์ความรู้ทีจ่ะนําไปสู่การสร้างสรรค์
สื่อสังคมออนไลน์ใหม ่ๆ ได้   
                    4. ปรับเค้าโครงรายวิชาของสัปดาห์ที่ 1 ใหม ่  เนื่องจากการเขียนเค้าโครงรายวิชาไม่ควรเขียน
ในรูปแบบคําถามและเค้าโครงรายวิชาให้จัดทําเป็นภาษาไทย   
                    5.  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ตรงกับองค์ความรู้ของรายวิชา  ซึ่งโดยหลักการในการเปิดรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับองค์ความรู้ของรายวิชา    จึงขอให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนโดยเชิญ 
ผู้ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับองค์ความรู้ของรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้สอน   และอาจารย์ของโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
นานาชาติเป็นผู้ประสานงานรายวิชา   
                     6.  วิธีการวัดและประเมินผล  กําหนดการสอบข้อเขียนไว้ค่อนข้างสูง  จึงขอให้ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและปรับวิธีการวัดและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกัน    
                    7.  ให้เพิ่มหนังสือ ตําราฯ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 
      4.2  การแก้ไขปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวใน-
อุตสาหกรรมไมซ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสกอ.) 
       คณะวิทยาการจัดการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ- 
การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2555  ซึ่งปรบัปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ. เพื่อคณะกรรมการ- 
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
 

ความเหน็ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การดําเนินการ 
 

1. ขอใหท้บทวนชื่อสาขาวิชาในหลักสูตรใหใ้ช้คํา 
ภาษาไทยตามที่สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม 
และนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือสสปน. กําหนด 
 
 
 
 
 
 

1. ได้หารือกับสสปน. เรียบรอ้ยแล้ว ขอเปลี่ยนชื่อจากเดิม
เป็นชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา       
การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration 
Program in Meeting Incentive Convention and 
Exhibition Management 
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ความเหน็ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การดําเนินการ 
 

2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 1 มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จึงไม่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่สามารถเปน็อาจารย์
ประจําหลักสูตรได้ 
 
 
 
3. ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรูท้ั้ง 5 ด้าน 
โดยสามารถรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองในแต่ละ
ด้านได้ตามลักษณะเฉพาะของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้รายวิชา
หลักการเงินยังไม่มีส่วนรับผิดชอบผลการเรียนรู้ด้านที่ 4 

2. ได้เพิ่มคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทตรงกับสาขาที่เปิดสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ลําดับที่ 1 ดังนี้ 
1. นายทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธ์ิ 
   บธ.ม. การจดัการการท่องเที่ยว  
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 
   ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสังคม  
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
   ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
           มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 2544 
3. ได้ดําเนินการเพิ่มส่วนรับผดิชอบในรายวิชาหลักการเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 

 
                         มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป   
 

      4.3  การจัด Placement Test  ในรายวิชาพื้นฐาน 
               ประธานแจ้งว่า  ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ครั้งที ่1/2556  ของคณะอนุกรรมการฝ่ายการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษารายวิชาพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ หอ้งประชุมคณะวิทยาศาสตร์  และได้นําประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับการปรับความรู้รายวิชาพื้นฐาน คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาเคมี รายวิชาฟิสิกส์ รายวิชาชีววิทยา 
และรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหแ้ก่นักศกึษาใหม่ปีการศกึษา 2556 เพื่อหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 
หาดใหญ่  ในประเด็นดังนี้ 
                          1. การจัด Placement Test ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อคัดแยกกลุ่มนักศึกษาและจัดกิจกรรมเสริม/
พัฒนานักศึกษาตามศักยภาพ   
                        2. หากเห็นชอบให้มีการจัด Placement Test  ในรายวิชาพื้นฐาน  มอบใหค้ณะที่รับผิดชอบ
สอนรายวิชาพื้นฐานหารือร่วมกับคณะต่าง ๆ และจัดทําเป็นโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

         มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
                         1.  เห็นชอบให้คณะที่รบัผิดชอบสอนรายวิชาพื้นฐานจัดทํา Placement Test สาํหรับนักศึกษา
ใหม่ ที่เข้าศกึษาในปีการศึกษา  2557   เพื่อคัดแยกกลุม่นักศึกษาและจัดกิจกรรมเสริม/พัฒนานกัศึกษาตามศักยภาพ  
โดยหารือร่วมกับคณะต่าง ๆ และจัดทําเปน็โครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
                       2.  สําหรบัปีการศึกษา 2556  ซึ่งยังไม่ได้จัดทํา Placement Test  ขอให้ทดสอบเพื่อวัดระดับ
ความรู้ของนักศึกษา  เพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 
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