
                                                                              วาระที .1          
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ครังที 79(9/2561)    

วันพุธที  กรกฎาคม 2561  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุม  1 สํานักงานอธิการบดี 

---------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 

     รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส   ศตสุข 

2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสือและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ   

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์ 

3.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานวตักรรมการเรียนรู้  กรรมการ 

     ดร.ธเนศ   ปานรัตน์ 

.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสูตร กรรมการ 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์  บางโชคดี 

5.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์                                                 กรรมการ 

     ดร.นฐั  ตณัศิลา   (แทน) 

.  รองคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาการและทกัษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์              กรรมการ 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรีรัตน์   สกุลรัตน์ 

.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวลัย ์   เลิศเลอวงศ์ 

.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ์ดร.พงศธร  อมรพิทกัษสุ์ข 

9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

      ดร.ศุภชยั   พิสชัเพญ็ 

.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ  

       ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงกนัยิกา   ชาํนิประศาสน ์

11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลือลกัษณ์   ลอ้มลิม 

.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  ดาํเกลียง  (แทน) 

.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทยแ์ผนไทย                                                     กรรมการ 

       ดร.พชัรวลยั  ใจสมุทร 

14.  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

       อาจารยท์นัตแพทยห์ญิงฉวีวรรณ   ชืนชูผล 

.  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   

       อาจารยส์ตัวแพทยวิ์ชญะ  ทองตะโก  (แทน)  

.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ กรรมการ 

       ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรษมน   บุษบงษ ์

17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี   อึงโพธิ 
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18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

       ดร.โสภิณ   จิระเกียรติกุล    

19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

       อาจารยสุ์ทธิชยั   งามชืนสุวรรณ 

.  รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ   

       ดร.อาทิตยา   นิตยโ์ชติ 

.  ศาสตราจารย ์ดร.ดวงพร   คนัธโชติ   คณะวิทยาศาสตร์                                         กรรมการ 

        ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กร  ศรเลิศลาํวาณิช  คณะเภสัชศาสตร์                                  กรรมการ 

       ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

23.  ดร.สิตา  มูสิกรังษี  คณะศิลปศาสตร์                                                                  กรรมการ 

       ผูท้รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

24.   ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ    

        นายแดง   โฉมทอง 

.  ผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและประมวลผล    กรรมการ  

       นางสาววนิดา   ตนัติธรรมภูษิต   

26.  หวัหนา้งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์                                                         กรรมการและเลขานุการ 

       นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย 

27.  นางอไุรรัชต ์  ราชพิทกัษ ์                                                                               กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

28.  นางจิราภรณ์  ระฆงั                                                                                                   ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 

.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา และศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ กรรมการ 

2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสูตร                                กรรมการ 

3.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศึกษา กรรมการ 

4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศึกษา กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์านุภาพ   เลขะกุล   คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรัญ ู  ศรีเดช  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

.  ดร.ณฐัธิดา  สุวรรณโณ  คณะวิทยาการจดัการ                                                      กรรมการ 

     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาพาณิชยศาสตร์/บญัชี/บริหารธุรกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

.   รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  สุทธรังษี      คณะพยาบาลศาสตร์                                                                                    

.  รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  ตนัรัตนกุล    ผูอ้าํนวยการโครงการจดัตงัวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน 

.  อาจารยว์นัอมินา   แวหะมะ         ผูชี้แจงเรือง  การเปิดรายวิชาหวัขอ้พิเศษคณะวิทยาการจดัการ 

.  นางสาวปิลนัธนา  สิทธิพนัธ์ 

.  ดร.สุธิรา  พลนัสังเกตุ       ผูชี้แจงเรือง การเปลียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ  

                                                         หลกัสูตรคณะวทิยาศาสตร์ 



 3
 

. ดร.อญัชนา   รักทอง  คณะศิลปศาสตร์   

. นางสาวสุจินต ์  พงศธี์รโรจน์  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

. นางรสิกร  หนูเกลียง  คณะแพทยศาสตร์ 

. นางสุกญัญา  ศรีสวสัดิ  คณะแพทยศาสตร์ 

10. นางสาวนงลกัษณ์  รักเล่ง  คณะแพทยศาสตร์ 

. นางมารีสา   ธรรมเสน  คณะพยาบาลศาสตร์ 

. นางสาววนสันนัท ์   ฉตัรศิริวรางกูร       กองบริการการศึกษา 

. นางสาวบุปผา   ภูมาวงค ์  กองบริการการศึกษา 

. นางสาวราตรี   ถานะสุวรรณ  กองบริการการศึกษา 

. นางปณิญชญาณ์   สุวรรณชาตรี ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ 

. นางสาวดลณพร   ชาติพนัธุ์    กองทะเบียนและประมวลผล 

 

เริมประชุมเวลา  09.35 น. 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กล่าวเปิดการประชุม    และแจง้ว่า การประชุมครังนีเป็นครังแรกของทีมผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลยัชุดใหม่  จากนนั   ดาํเนินการตามวาระการประชุมดงันี 

 

วาระที  1   เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

                      .   แนะนาํผูช่้วยอธิการบดีทีดูแลงานดา้นวชิาการ     

         ประธานแนะนาํผูช่้วยอธิการบดีทีดูแลงานดา้นวิชาการ  ทงัทีเขา้ประชุมและไม่ไดเ้ขา้ประชุมครังนี ดงันี   

          )  ดร.กวินพฒัน์    สิริกานติโสภณ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลกัสูตร   ดูแลเรือง

หลกัสูตร และคุณภาพหลกัสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลยั    การพฒันาหลกัสูตรตามแนวทาง Outcome Based 

Education (OBE) 

          )  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส    เกาไศยาภรณ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสือและ

เทคโนโลยีการศึกษา    ดูแลเรืองการพฒันา/ขบัเคลือนสือการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่   สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํรายวิชา

ออนไลน์    MOOC   หลกัสูตรออนไลน์     

         )  ผูช่้วยศาสตราจารยย์พุาวดี  สมบูรณกลุ     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศึกษา    ดูแล

เรืองสหกิจศึกษา 

         ) ดร.ธเนศ   ปานรัตน์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานวตักรรมการเรียนรู้    ดูแลสนบัสนุน

ใหเ้กิดการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทียงัไม่มีใน ม.อ.     จดัอบรมใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์นเรือง  

Project Based, Active learning   นวตักรรมการเรียนรู้  การพฒันาสมรรถนะอาจารยต์ามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ

อาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF)  โดยทาํงาน

ร่วมกบั ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสือและเทคโนโลยีการศึกษา 

         )  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ บางโชคดี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสูตร   ดูแล

เรืองการพฒันาหลกัสูตรรูปแบบใหม่ทีตอบโจทยไ์ทยแลนด ์ .    หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา    การจดัทาํหลกัสูตร 

joint degree,  double degree ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน/สถาบนัในประเทศ/ต่างประเทศ   การพฒันาทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษของนกัศึกษา  โดยทาํงานร่วมกบัผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลกัสูตร 

                             ) อาจารยเ์จษฎา โมกขกุล  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศึกษา  ดูแลเรืองการรับ

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  ซึงต่อไปงานรับนกัศึกษาจะเป็นหน่วยงานทีแยกออกจากกองทะเบียนและประมวลผล 
                   

      ทีประชุมรับทราบ 
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                   .   การพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัศึกษา 

                           ประธานแจง้วา่   ตามทีมหาวิทยาลยัจดัทาํประกาศ  เรือง  เกณฑม์าตรฐานและแนวปฏิบติั      

การสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษเพือสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี    เริมใชก้บันกัศึกษา

ตงัแต่ ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป  ขณะนีนกัศึกษาดงักล่าวกาํลงัศึกษาชนัปีที   หากผลการสอบวดัความรู้

ภาษาองักฤษไม่ผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีมหาวิทยาลยักาํหนดจะไม่สาํเร็จการศึกษา   ซึงเหลือเวลาไม่มากในการ

พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษา   จึงขอให้คณะเร่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษา    

ทงัโดยกิจกรรม/โปรแกรมทีมหาวิทยาลยัจดัใหแ้ละคณะจดัเอง เช่น การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ     

ซึงจดัตลอดปี  การศึกษาดว้ยตนเองโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป Tell Me More  การให้นักศึกษาเขา้รับการ

ทดสอบภาษาองักฤษ PSU-Test  อนึง  ผลการทดสอบภาษาองักฤษ PSU-Test  ปีการศึกษา    พบว่า  ผลการ 

ทดสอบของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามประกาศฯ ของมหาวิทยาลยั  ซึงเป็นเรืองทีน่าห่วงใย  ดงันนั  เพือ

ป้องกนัไม่ใหมี้ผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษา   และเพือให้คณะ/มหาวิทยาลยัทราบขอ้มลูทีถูกตอ้ง 

เป็นปัจจุบนัเกียวกบัผลการสอบผา่นภาษาองักฤษของนกัศึกษา   จึงขอความร่วมมือและกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ 

ดงันี 

                              . ขอใหค้ณะกาํกบั  ดูแล   ติดตาม   หาวิธีการ  กลยุทธ์ในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้

นกัศึกษาอย่างจริงจงั  ต่อเนือง   และใชป้ระโยชน์จากโปรแกรม  Tell Me More  ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ของนักศึกษา   กรณีมีขอ้ขดัขอ้งหรือตอ้งการให้มหาวิทยาลยัสนบัสนุนในเรืองใด ขอใหแ้จง้ไปยงัมหาวิทยาลยั     

                            .  กาํหนดแนวทางการยืนผลการทดสอบภาษาองักฤษของนกัศึกษา   โดยกาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินการ ดงันี   

                                  )  ให้นกัศึกษายนืผลการทดสอบภาษาองักฤษทีคณะไดต้งัแต่ปีที    ภาคการศึกษาที     

เป็นตน้ไป  โดยผลการทดสอบภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรม  Tell  Me  More  และ PSU-Test  ตอ้งเป็นผลการทดสอบที 

คณะ/มหาวิทยาลยัจดัสอบให้เทา่นนั   และเป็นผลการทดสอบทีสอบผ่านมาแลว้ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทียืนผลการ

ทดสอบ  กรณีทีเป็นผลการทดสอบประเภทอืน ใหแ้นบหลกัฐานผลการทดสอบมาดว้ย   

              )   คณะตรวจสอบผลการทดสอบภาษาองักฤษของนกัศึกษาในเดือนแรกของการเปิดภาค 

การศึกษาทีสอง และส่งรายชือนกัศึกษาทีมีผลการทดสอบภาษาองักฤษผา่นแลว้มายงัมหาวิทยาลยัทุกสินภาค

การศึกษา  

                                   )  มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการทดสอบ ก่อนแจง้ขอ้มูลใหก้องทะเบียน

และประมวลผล เพือบนัทึกขอ้มลูในระบบ  SIS   

            .  มหาวิทยาลยัจะยกเลิกการกาํหนดใหน้กัศึกษาชนัปีที   ทุกคนตอ้งเขา้รับการทดสอบ  PSU-

Test   แต่จะเปิดให้นกัศึกษาทุกชนัปีสามารถทดสอบได ้  และจะปรับตวัชีวดัเกียวกบัการทดสอบภาษาองักฤษที

กาํหนดไวว่้า  นกัศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรายวิชาพนืฐานภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ระดบัคะแนน C  เฉลียไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ    
 

                               ทีประชุมรับทราบ 
 

                    .   PSU-TPSF      

                           ประธานแจง้วา่  มหาวิทยาลยัดาํเนินการและขบัเคลือนใหอ้าจารยเ์ขา้รับการประเมินเพือเขา้สู่

มาตรฐานอาจารยด์า้นการเรียนการสอนตามกรอบ PSU-TPSF มาระยะหนึงแลว้   และไดก้าํหนดเป้าหมายภายใน  ปี  

อาจารยท์ุกคนตอ้งเขา้สู่มาตรฐานอาจารยด์า้นการเรียนการสอนตามกรอบ PSU-TPSF  ในระดบั   ร้อยละ    โดย 
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ภายใน  ปี  อาจารยต์อ้งเขา้สู่มาตรฐานอาจารยฯ์ ร้อยละ     ดงันนั  เพือดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว    จึงขอ 

ความร่วมมือคณะหากลยุทธ์ใหอ้าจารยที์ยงัไม่ขอรับการประเมินเพือเขา้สู่มาตรฐานอาจารยด์า้นการเรียนการ 

สอนตามกรอบ PSU-TPSF ไดรั้บทราบและให้ความสาํคญั        และรีบดาํเนินการเพือขอรับการประเมินฯ  

สาํหรับอาจารยที์เขา้สู่ตาํแหน่งแลว้  ขอให้พฒันาไปสู่ระดบัทีสูงขึน 
 
                        ทีประชุมรับทราบ 
 

 วาระที  2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่   ครังที  ( / )     

                   เมือวันที  กรกฎาคม   
 

                   ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม   โดยไม่แกไ้ข 
 

วาระที     นโยบายทางวชิาการ 

                  ไม่มี 

 

วาระที  4  เรืองเสนอทปีระชุมพิจารณา   

                 4.1  การเปิดรายวิชาหวัขอ้พิเศษของคณะวิทยาการจดัการ 

             คณะวิทยาการจดัการเสนอเปิดรายวิชาหัวขอ้พิเศษ ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ (ภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ในภาคการศึกษาที  

ปีการศึกษา    จาํนวน  รายวิชา  เพือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี  

         . รายวิชา -  หวัขอ้พิเศษ  ในหวัขอ้การจดัการกลุ่มและทีม (Special Topic III: Group 

and Team Intervention)  จาํนวน ( - - ) หน่วยกิต  

         2. รายวิชา 472-494 หวัขอ้พิเศษ  ในหวัขอ้ธุรกิจและความแตกต่างทางวฒันธรรมในอาเซียน 

(Special Topic IV: Business and Cultural Diversity in ASEAN) จาํนวน ( - - ) หน่วยกิต 
 

           มติทีประชุม      เห็นชอบ  โดยให้รับความเห็นดงัต่อไปนีไปแกไ้ขก่อนดาํเนินการต่อไป 

                        รายวิชา -  หวัขอ้พิเศษ    

                        1. ใหพ้ิจารณาเพิมมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกั ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะทางปัญญา   เพือให้

สอดคลอ้งตามที สกอ. กาํหนด  

          . ใหต้รวจสอบและแกไ้ขการคิดจาํนวนชวัโมงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแบบฟอร์ม

กระบวนการจดัการเรียนรู้และวิธีการวดัและประเมินผล  

                        รายวิชา -  หวัขอ้พิเศษ    

         ใหต้รวจสอบและแกไ้ขการคิดจาํนวนชวัโมงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแบบฟอร์ม 

กระบวนการจดัการเรียนรู้และวิธีการวดัและประเมินผล  

                       อนึง  แนวปฏิบติัการเสนอหวัขอ้พิเศษภายใตร้ายวิชาหัวขอ้พิเศษในหลกัสูตร ให้เสนอพิจารณา

ล่วงหนา้   ภาคการศึกษา 
 

  .   การเปิดรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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               คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเปิดรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) ตงัแต่ภาคการ- 

ศึกษาที  ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป จาํนวน  รายวิชา   เพือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่ พิจารณา    

ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี  

        หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

           - รายวิชา -  การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม MS D ในงานเหมืองแร่ (Applications of MS D 

Software in Mining) จาํนวน ( - - ) หน่วยกิต 

                        หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.                     

     - รายวิชา -  เทคโนโลยีเอทานอล (Ethanol Technology) จาํนวน ( - - ) หน่วยกิต 

                         - รายวชิา -  นวตักรรมของกระบวนการอบแหง้อาหารและวสัดุชีวภาพ (Innovations  of 

Food and Biomaterial Drying Process) จาํนวน ( - - ) หน่วยกิต 

 

 มติทีประชุม   เห็นชอบการเปิดรายวิชาดงักล่าว   โดยให้รับความเห็นดงัต่อไปนี  ไปแกไ้ขก่อน

เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   

          รายวชิา -  การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม MS D ในงานเหมืองแร่  

    ) เหตุผลในการเปิดรายวิชา  ขอใหป้รับใหก้ระชบัและชดัเจน 

                           ) ปรับวตัถุประสงคร์ายวชิาใหเ้ป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีสามารถวดัและประเมินผลได ้

    ) เคา้โครงรายวิชามีเฉพาะหัวขอ้หลกั  ขอให้แสดงรายละเอียดของแต่ละหัวขอ้ดว้ย 

    ) จาํนวนรวมชวัโมงทฤษฎี ( - - ) ในเคา้โครงรายวิชายงัไม่ถูกตอ้ง 

    ) หัวขอ้หนงัสือ ตาํรา วารสาร และฐานขอ้มูลทีใชป้ระกอบการเรียนการสอน ระบุเพียง รายการ 

                         รายวิชา -  เทคโนโลยีเอทานอล 

    ) เหตุผลในการเปิดรายวชิา ขอใหป้รับให้กระชบัและชดัเจน  

    ) ปรับวตัถุประสงคร์ายวิชาใหเ้ป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีสามารถวดัและประเมินผลได ้

     ) ในเคา้โครงรายวิชา จาํนวนชวัโมงทฤษฎีของเนือหาในแต่ละบทควรระบุเฉพาะจาํนวนชวัโมงรวม 

    ) หนา้ที  หวัขอ้ที .  และ .  ขอ้ความในวงเลบ็ขอใหต้ดัออก 

    ) หวัขอ้หนังสือ ตาํรา วารสาร และฐานขอ้มูลทีใชป้ระกอบการเรียนการสอน ระบุเพียง  รายการ 

           รายวิชา -  นวตักรรมของกระบวนการอบแหง้อาหารและวสัดุชีวภาพ   

                         ) เหตุผลในการเปิดรายวิชา  ขอใหป้รับใหก้ระชบัและชดัเจน 

             ) ปรับวตัถุประสงคร์ายวิชาใหเ้ป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีสามารถวดัและประเมินผลได ้ 

                         ) วตัถุประสงคแ์ละเคา้โครงรายวิชา ขอใหต้ดัภาษาองักฤษออก 

                         ) หนา้ที  หวัขอ้ที .  ขอ้ความในวงเล็บขอใหต้ดัออก 

                            อนึง   การเสนอขอเปิดรายวิชา ใหเ้สนอพิจารณาล่วงหนา้   ภาคการศึกษา 

 

 4.3  แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทวัไปหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

                คณะแพทยศาสตร์ดาํเนินการจดัการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558  จาํนวน   แผนการศึกษา  คือ ( ) แผนปกติ สาํหรับนกัศึกษา  ชนัปีที   และปีที   ปีการศึกษา   

เป็นตน้ไป  ( ) แผนโครงการผลิตแพทยเ์พือชาวชนบท สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที   ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป และ 

( ) แผนการผลิตแพทยแ์นวปฏิรูป  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที  ปีการศึกษา   เป็นตน้ไป  โดยแผนการผลิต

แพทยแ์นวปฏิรูป ในชนัปีที  ไดป้รับรายวิชาศึกษาทวัไปใหบู้รณาการเนือหาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา

สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอดคลอ้งกบันโยบายปรับโครงสร้าง 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทวัไปใหม่ของมหาวิทยาลยั  คณะฯ  จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต

หาดใหญ่  พิจารณา ใหน้กัศึกษาชนัปีที  ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป ทงั    แผนการศึกษา เรียนรายวชิาศึกษา-

ทวัไปตามแผนการศึกษาการผลิตแพทยแ์นวปฏิรูป  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  

                มติทีประชุม  เห็นชอบใหน้กัศึกษาชนัปีที  ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป หลกัสูตรแพทย- 

ศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.   ทงั  แผนการศึกษา  เรียนรายวิชาศึกษาทวัไปตามแผนการศึกษา

การผลิตแพทยแ์นวปฏิรูป ตามทีคณะแพทยศาสตร์เสนอ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ทราบต่อไป 

 

                           .   แนวปฏิบติัในการสอบวดัผลทางการศึกษา 

                 กองทะเบียนและประมวลผลเสนอแนวปฏิบติัในการสอบวดัผลทางการศึกษา  เพือคณะกรรมการ- 

วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี 

              . ร่าง ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เรือง แนวปฏิบติัในการสอบวดัผลทางการศึกษา

ของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.   

                     . ร่าง ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เรือง   แนวปฏิบติัของกรรมการคุมสอบในการ

สอบวดัผลทางการศึกษาของนกัศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ ่พ.ศ.     
 

            มติทีประชุม     เห็นชอบ ร่าง ประกาศฯ  โดยให้รับความเห็นดงัต่อไปนีไปแกไ้ขก่อน

ดาํเนินการต่อไป 

               ร่าง ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เรือง แนวปฏิบติัในการสอบวดัผลทางการศึกษา

ของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.   

                            - ขอ้ 17 ใหป้รับขอ้ความเป็นดงันี  “ขอ้ . นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบทีมีอาการป่วย หรือมีเหตุ

สุดวิสัยอืนทีทาํใหไ้ม่สามารถเขา้สอบได ้    นกัศึกษาตอ้งยืนคาํร้องขอผ่อนผนัการสอบต่ออาจารยผ์ูส้อนหรือ    

ผูป้ระสานงานรายวิชานนั ภายในวนัถดัไปหลงัจากทีมีการสอบรายวิชานนั แต่ไม่เกิน  วนัทาํการ” 

                           ร่าง ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เรือง  แนวปฏิบติัของกรรมการคุมสอบในการสอบ

วดัผลทางการศึกษาของนกัศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่  พ.ศ.        

               - ขอ้   ตดัออก  และปรับลาํดบัขอ้ใหม่                     

 

 4.5  “ร่าง”  ประกาศฯ  เรือง เกณฑก์ารเรียนรายวิชาศึกษาทวัไป  สาระบงัคบัเรียน  สาระที  ภาษา

และการสือสาร  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่  ทีเขา้ศึกษาตงัแต่ปีการศึกษา 

  เป็นตน้ไป 

                            กองทะเบียนและประมวลผลเสนอประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   เรือง    เกณฑก์ารเรียน 

รายวิชาศึกษาทวัไปสาระบงัคบัเรียน สาระที  ภาษาและการสือสาร สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่ทีเขา้ศึกษาตงัแต่ปีการศึกษา    เป็นตน้ไป  ซึงคณะศิลปศาสตร์เสนอมายงัมหาวิทยาลยั  เพือ

คณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดย

ประกาศดงักล่าวไดก้าํหนดกลุ่มผูเ้รียนรายวชิาศึกษาทวัไปสาระทีบงัคบัเรียน  กลุ่มสาระที  ภาษาและการ

สือสาร (ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ)   โดยใชค้ะแนนสอบเขา้วิชาภาษาองักฤษจากการสอบความรู้รวบยอด

ปลายช่วงชนั (O-NET)  ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แบ่งการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา

ออกเป็น  กลุ่ม  และนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามคะแนน  

O-NET ทีตนเองไดรั้บเท่านนั โดยกาํหนดกลุ่มผูเ้รียน ดงันี 
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กลุ่มที 
ระดบัคะแนน  

O-NET 
แผนการลงทะเบียน 

จํานวน 

หน่วยกิต 

ประเภทการ

ลงทะเบียน 

 -30 วิชาที   -  สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) Audit 

วิชาที   -  ภาษาองักฤษในชีวิต 

            ประจาํวนั 

2((2)-0-4) Credit 

วิชาที   -  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) Credit 

 -  วิชาที   -  ภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจาํวนั 

2((2)-0-4) Credit 

วิชาที   -  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) Credit 

 -  วิชาที   -  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) Credit 

วิชาที   -  ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั 2((2)-0-4) Credit 

 71 ขึนไป วิชาที   -  ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั 2((2)-0-4) Credit 

วิชาที   -  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) Credit 

หมายเหตุ  ปัดจุดทศนิยมตามหลกัคณิตศาสตร์ คือ . ปัดขึน 
 

             มติทีประชุม   มีมติดงันี 

               . ปีการศึกษา    เห็นชอบเกณฑก์ารเรียนรายวิชาศึกษาทวัไปสาระบงัคบัเรียน   สาระที  

ภาษาและการสือสาร  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่  ตามประกาศฯ ทีคณะ

ศิลปศาสตร์เสนอ   

                              . สาํหรับปีการศึกษา   เป็นตน้ไป  มีขอ้เสนอแนะใหค้ณะศิลปศาสตร์พิจารณาหาแนวทาง/

วิธีการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัศึกษาทีมีคะแนนสอบเขา้วิชาภาษาองักฤษจากการสอบความรู้รวบยอด

ปลายช่วงชนั  (O-NET) ร้อยละ -   แทนการเรียนรายวิชา -  สรรสาระภาษาองักฤษโดยอาจจดั Intensive course   

หรือจดักิจกรรมเพิมเพือพฒันา/เพิมทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  หรือการเพิมเนือหา/กิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษาในกลุ่มนี 

ในการเรียนรายวิชา -  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั  และรายวิชา -  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ และหาก

มีขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินการ  ขอใหห้ารือร่วมกบัมหาวิทยาลยั   

    

วาระที    เรืองแจ้งเพือทราบ 

                  .   การแกไ้ขรหสัรายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตในวงเลบ็  เนืองจากพิมพผ์ิด 

          คณะศิลปศาสตร์เสนอแกไ้ขรหสัรายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตในวงเลบ็ของรายวิชาเฉพาะดา้น 

(เลือก) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  เนืองจากพิมพผิ์ด  เพือ 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี 
    

 

ประเด็นทีแก้ไข เดมิ แก้เป็น  หน้าทีแก้ไข 

แกไ้ขรหสัรายวิชา -                           ( - - ) 

การแปลวรรณกรรม 

และเรืองแต่ง  

(Literary and Fiction Translation) 

-                 ( - - ) 

การแปลวรรณกรรม 

และเรืองแต่ง  

(Literary and Fiction Translation) 
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ประเด็นทีแก้ไข เดมิ แก้เป็น  หน้าทีแก้ไข 

แกไ้ขจาํนวนหน่วยกิต 

ในวงเล็บ 

892-213                          3(2-2-5) 

ระบบหน่วยคาํและ 

วากยสมัพนัธ์ 

(Morphology and Syntax) 

892-213                             3(3-0-6) 

ระบบหน่วยคาํและ 

วากยสัมพนัธ์ 

(Morphology and Syntax) 

16, 23, 95 

 

                             ทีประชุมรับทราบ 
 

   5.2  การเปลียนแผนการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                              คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเปลียนแผนการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีอาหาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.   ตงัแต่ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป  เพือ 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี 
 

รายวิชา แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม่ 

-  การประเมินอาหารทางประสาทสัมผสั   ( - - ) 

            Sensory Evaluation of Food 

ชนัปีที   

ภาคการศึกษาที  

ชนัปีที   

ภาคการศึกษาที  

-  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร       ( - - ) 

            Food Product Development I 

ชนัปีที   

ภาคการศึกษาที  

ชนัปีที   

ภาคการศึกษาที  

 
            ทีประชุมรับทราบ 

 

 5.3 ขอ้มลูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทวัไปทีจะกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่ 

                           รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  สุทธรังษี  นาํเสนอขอ้มูลรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทวัไปทีจะกาํหนดไว้

ในหลกัสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่  เพือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ  ดงัรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม 
 

       ทีประชุมรับทราบ  ขอ้มูลรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทวัไปทีจะกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของวิทยาเขต

หาดใหญ่    โดยสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดที้เวบ็ไซต์ งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารย ์กองบริการการศึกษา 

หรือที http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=  
 

 .   การบริหารจัดการในรายวิชาศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน  และรายวิชาทีสอนโดย

ส่วนกลาง 

                          ยา้ยไปนาํเสนอในทีประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

วาระที    เรืองเสนอทีประชุมพิจารณาทักท้วง 

                .  การเปลียนแปลงและเพิมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

      คณะเสนอเปลียนแปลงและเพิมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร   เพือคณะ 

กรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดงันี 

         . คณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอเปลียนแปลงและเพิมอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.   ดงันี 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใหม่ 

อาจารยค์นึงนิตย ์  ลิมจิรขจร    คงเดิม 

อาจารย ์ดร.ธีญาภรณ ์  แกว้ทวี     คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธพงษ ์  สงัขน์อ้ย  คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา   เดวิสัน  คงเดิม 

ดร.พรพิมล   เชือดวงผยุ 

คุณวุฒิ  

- Ph.D.(Aquaculture and Aquatic Resources  

   Management), Asian Institute of Technology,  

   Thailand, 2549 

 - M.Sc.(Aquaculture), Asian Institute of Technology,  

   Thailand, 2538 

 - วท.บ.(วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

   2533 

ดร.สุภาพร  รักเขียว 

 คุณวฒิุ  

 - วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ สกายะ 

    และเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533 

 - วท.บ.(วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

   2527      

 

                                      ไม่มี เพมิอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  1 ราย 

 อาจารยอ์านนท ์  อุปบลัลงัก ์

  - M.Sc.(Ecological Marine Management),  

    Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 2542 

  - วท.บ.(วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

    2537 
                   

              มติทีประชุม   เห็นชอบ  และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป    อนึง   ขอใหแ้นบ

แบบฟอร์มรับรองการเปลียนแปลงอาจารยผู์ร้ับผิดชอบหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

  ประกอบการพิจารณาของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ดว้ย  
 

                         2. คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

จาํนวน   หลกัสูตร  ดงันี 

                               )  เปลียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  
 

อาจารย์ประจาํหลกัสูตรเดมิ  อาจารย์ประจาํหลกัสูตรใหม่ 

ดร.สมพงษ ์ ฉุยสุริฉาย  

คุณวุฒิ 

- Ph.D.(Mathematics), University of  Maryland,   

  สหรัฐอเมริกา,               

- วท.ม.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,                                    

- วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

   

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชญา  ตณัฑยัย ์ 

คุณวุฒิ 

- Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, 

  UK,  

- M.Phil.(Computer Science), University of Manchester, 

  UK,  

- B.Eng.(Electrical Engineering), มหาวิทยาลยัสงขลา - 

  นครินทร์,  

ดร.สุธิรา   พลนัสงัเกตุ* คงเดิม* 
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อาจารย์ประจาํหลกัสูตรเดมิ  อาจารย์ประจาํหลกัสูตรใหม่ 

ดร.ศษิวมิล   อิวสกุล คงเดิม 

อาจารยศุ์ภศิษฎ ์  กาจกาํแหง คงเดิม 

อาจารยส์มศกัดิ   คงแสง* คงเดิม* 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

                           ) เปลียนแปลงอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.   
 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรใหม่ 

ผูช่้วยศาสตราจารยอิ์ว  ไอยรากาญจนกุล 

คุณวุฒิ 

- M.S.(Computer Science), Illinois Institute of   

  Technology, U.S.A.,  

- พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),  

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  

- วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลยัสงขลา- 

   นครินทร์,  

ดร.ชิดชนก   โชคสุชาติ 

คุณวุฒิ 

- ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ),  

   มหาวิทยาลยัศิลปากร,              

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

   

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

   

ดร.จารุทรรศน ์ พฒันพนัธ์ชยั  คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ถกิง  วงศศิ์ริโชติ  คงเดิม 

อาจารยค์มวทิย ์ สุรชาติ  คงเดิม 

อาจารยก์ษิดิกฤษณ์  ดาํเกลียง 

คุณวุฒิ 

- วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),  

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พริม  พลนัสังเกตุ 

 คุณวฒิุ 

 - Ph.D.(Applied Mathematics and Theoretical  

   Physics), University of Cambridge, UK,                                                                                      

 - Certificate of Advance Study in Mathematics,  

   University of Cambridge, UK,                                                                                           

 - B.Sc.(Physics with Theoretical Physics) First Class,   

   University of Manchester, UK,         
 

                           มติทีประชุม    เห็นชอบ โดยใหต้รวจสอบการระบุผลงานทางวิชาการ  ปี ยอ้นหลงั และให้

ระบุเฉพาะผลงานทีไม่เกิน  ปี ก่อนเสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญพ่ิจารณาต่อไป    
 

                           . คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเปลียนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิต  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.   ดงันี  
 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรใหม่ 

รองศาสตราจารยว์นิดา   รัตนมณี คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์เชฐ   ตระการชยัศิริ คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรใหม่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภิสพร  มีมงคล คงเดิม 

ดร.ชลากร  ครุพงศสิ์ริ 
คุณวุฒิ 
- Ph.D.(Electrical and Information  
  Engineering), The University of Sydney, NSW, 
  Australia, 2559 
- M.Eng.(Telecommunications Engineering),  
  University of Wollongong, NSW, Australia, 2554 
- วศ .ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,   
  2549  
- B.Ind.Tech.(วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลยั เอเชียอาคเนย,์ 2541 

อาจารยก์ุลภสัร์  ทองแกว้ 
คุณวุฒิ 
- วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ),  
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,   
- วศ.บ.(วิศวกรรมเครืองกล),    
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

อาจารยสุ์ริยา   จิรสถิตสิน คงเดิม 

 

                           มติทีประชุม    เห็นชอบ   และให้เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาต่อไป   อนึง  ขอให้แนบ

แบบฟอร์มรับรองการเปลียนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

   ประกอบการพิจารณาของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ดว้ย 
 

             . โครงการจัดตังวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน เสนอเปลียนแปลงอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.    ดงันี  
  

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรใหม่ 

ดร.ณฐัพงศ ์  นิธิอทุยั 

คุณวฒิุ 

- ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,   

  2559  

- วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

  2554 

- วท.บ.(เทคโนโลยียาง), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  

  2548 

คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปุญญานิช   อินทรพฒัน์ 
คุณวฒิุ 

- Ph.D.(Polymer Technology) Université du maine  

  (France) and Prince of Songkla University, 2552 

- วท.บ.(เทคโนโลยียาง),  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 

คงเดิม 
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                  (เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม ครังที 79(9/2561))    

 

หมวดรายวชิาศึกษาทวัไป ของวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ใช้ตงัแต่ปีการศึกษา  เป็นต้นไป 

 

โครงสร้างหมวดรายวิชาศึกษาทัวไป 

หมวดรายวิชาศึกษาทัวไป     จํานวน     หน่วยกติ 

- บงัคบั   หน่วยกิต 

- เลือก     หน่วยกิต 
 

-บงัคบั   ประกอบดว้ยสาระ จาํนวน  สาระ  ดงันี 

สาระท ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชนเ์พือนมนุษย ์ จาํนวน     หน่วยกิต 

สาระท ี2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันติ   จาํนวน     หน่วยกิต 

สาระท ี3 การเป็นผูป้ระกอบการ     จาํนวน   1  หน่วยกิต 

สาระท ี4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั   จาํนวน     หน่วยกิต 

สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  จาํนวน   4  หน่วยกิต 

สาระท ี6 ภาษาและการสือสาร     จาํนวน   4  หน่วยกิต 

สาระท ี7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     จาํนวน   2  หน่วยกิต 

-วิชาเลือก           จาํนวน     หน่วยกิต 
 

สาระที 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือนมนุษย์    บงัคบั จาํนวน 4 หน่วยกติ 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน     2(( )- - ) 

           (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

388-100 สุขภาวะเพือเพอืนมนุษย ์       (( )- - ) 

           (Health for All) 

xxx-xxx ประโยชนเ์พือนมนุษย ์       (( )- - ) 

(Benefit of Mankinds) 
 

สาระที 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันต ิ   บังคับ จาํนวน 5 หน่วยกติ 

950-101 จิตววิฒัน์        (( )- - )  

(New Consciousness) 

950-102 ชีวิตทีดี               2(( )- - )  

  (Happy and Peaceful Life) 

-  พลเมืองทีดี          2(( )- - )  

            (Good Citizens) 
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สาระที 3 การเป็นผู้ประกอบการ      บังคับ จาํนวน 1 หน่วยกติ  

-  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    (( )- - )   

   (Idea to Entrepreneurship) 
 

สาระท ี4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจทิัล   บังคับ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

    การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับ จํานวน  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี 

-  ชีวิตแห่งอนาคต        2(( )- - ) 

               (Life in the Future)  

-  รักษโ์ลก รักษเ์รา        2(( )- - ) 

               (Save Earth Save Us) 

-   ชีวิตยคุใหมด่ว้ยใจสีเขียว      2(( )- - )  

               (Modern Life for Green Love)       

-  โลกแห่งอนาคต*     2(( )- - )  

  (The Future Earth) 

 472-115 ฉนัตอ้งรอด*      2(( )- - )  

               (Survival 101)         

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

    การรู้ดิจิทัล    บงัคับ จาํนวน  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี 

-  รู้ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั       2(( )- - ) 

              (Digital Technology Literacy)   

-  การเชือมต่อสรรพสิงเพือชีวิตยคุดิจิตลั     2(( )- - )  

              (Internet of Thing for Digital life) 

142-225 ปัจจยัที  *         2(( )- - ) 

              (The th need) 

-  ดาบสองคม *       2(( )- - ) 

              (Black and White) 

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  บงัคับ จาํนวน 4 หน่วยกิต 

    การคิดเชิงระบบ   บังคับ จาํนวน  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล      2(( )- - ) 

               (Thinking and Reasoning) 

895-011 การคิดเพือสร้างสุข      2(( )- - ) 

               (Creative Thinking) 
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895-012 การคิดเชิงบวก       2(( )- - ) 

               (Positive Thinking) 

142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์*     2(( )- - ) 

     (Creative Problem Solving)    

472-114 กบนอกกะลา *       2(( )- - ) 

              (Creative Thinking)  

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

    การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ จํานวน  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี 

-  คาํนวณศิลป์         2(( )- - ) 

               (The Art of Computing)       

-  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์      2(( )- - ) 

               (Thinking and Predictable Behavior) 

-  คิดไปขา้งหนา้ *      2(( )- - ) 

  (Organic Thinking) 

472-118 เงินในกระเป๋า *       2(( )- - )  

  (Pocket Money) 

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 

สาระที 6 ภาษาและการสือสาร    บังคับ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

สําหรับหลกัสูตรปกติ 

-  สรรสาระภาษาองักฤษ      (( )- - ) 

               (Essential English) 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั    2((2)-0-4) 

               (Everyday English) 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้     2((2)-0-4) 

               (English on the Go)  

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั     2((2)-0-4) 

               (English in the Digital World) 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4) 

               (English for Academic Success) 

(หมายเหตุ : กาํหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา)  
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สําหรับหลกัสูตรนานาชาต ิ

142-117 การเขียนขนัเทพ       2((2)-0-4)  

               (Advanced Writing) 

142-118 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด      2((2)-0-4) 

               (Academic English: Listening and Speaking) 

-  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน     2((2)-0-4) 

               (Academic English: Reading and Writing) 

142-215 การพูดในทีสาธารณะ      2((2)-0-4)  

               (Public Speaking) 
 

 (หมายเหตุ : กาํหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพของนกัศึกษา โดยสําหรับนกัศึกษาทีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

หรือมีระดบัคะแนนภาษาองักฤษในระดบัดีมาก หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษตงัแต่แรกเขา้สูงเกินเกณฑส์ําเร็จ

การศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา -  การพูดในทีสาธารณะ (Public Speaking)  

และ -  การเขียนขนัเทพ (Advanced Writing) แทนรายวิชาบงัคบั) 
 

สาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา   บังคับ จํานวน 2 หน่วยกติ  เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี 

895-020 ขิมไทย       1((1)-0-2) 

               (Thai Khim) 

-  ร้อง เล่น เตน้รํา      (( )- - ) 

               (Singing, Playing, Dancing) 

-  จงัหวะจะเพลง      (( )- - ) 

               (Rhythm and Song) 

-  กีตาร์        (( )- - ) 

              (Guitar) 

-  อูคูเลเล่        (( )- - ) 

               (Ukulele) 

-  ฮาร์โมนิกา       (( )- - ) 

               (Harmonica) 

-  ดหูนงัดูละครยอ้นดูตน     (( )- - ) 

               (Drama and Self-reflection) 

-  อรรถรสภาษาไทย     (( )- - ) 

              (Appreciation in Thai Language) 

-  การวาดเสน้สร้างสรรค ์     (( )- - ) 

               (Creative Drawing) 
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-  ว่ายนาํ       (( )- - ) 

               (Swimming) 

-  เทนนิส       (( )- - ) 

               (Tennis) 

-  บาสเกตบอล       (( )- - ) 

               (Basketball) 

-  กรีฑา        (( )- - ) 

               (Track and Field) 

-  ลีลาศ        (( )- - ) 

               (Social Dance)  

-  เปตอง       (( )- - ) 

               (Petanque) 

-  ค่ายพกัแรม       (( )- - ) 

              (Camping) 

-  แบดมินตนั       (( )- - ) 

              (Badminton) 

-  เทเบิลเทนนิส      (( )- - ) 

              (Table Tennis) 

-  การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ    (( )- - ) 

              (Exercise for Health) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ     1((1)-0-2) 

               (The Aesthetic in Photography) 

-  ความงามของนาฏศิลป์ไทย       1((1)-0-2) 

               (Aesthetics of Thai Dance)             

472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถิน*    1((1)-0-2) 

               (Local Arts and Fabric) 

472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข*     1((1)-0-2) 

               (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

-  โลกสวย*      1((1)-0-2) 

                (Life is Beautiful) 

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*     1((1)-0-2) 

    (Paper Craft) 

142-136 ปันดินใหเ้ป็นดาว*     1((1)-0-2) 

   (Sculpture)     
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142-137 ใครๆ กว็าดได*้      1((1)-0-2) 

               (Everyone Can Draw) 

142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*     1((1)-0-2) 

    (The Sound of Musics) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ*      1((1)-0-2) 

  (Through The World of Art) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดาํ*     1((1)-0-2)  

               (The Designers and Their Black Attires) 

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

วชิาเลือก    หน่วยกติ   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระทีกาํหนดหรือจากรายวิชาเลือก 

ของหมวดวิชาศึกษาทวัไปทีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามทีหลกัสูตรกาํหนด  ทงันีตอ้งตรงตามปรัชญา

ของหมวดวิชาศึกษาทวัไปซึงผ่านความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทวัไป  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

วชิาเลือก มีรายวชิาดงัต่อไปนี  

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 

               (Improving English Writing Skills) 

890-011  อ่านไดใ้กลต้วั      ((2)-0-4) 

               (Reading All Around) 

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน      2((2)-0-4) 

               (Strategic Reading for Greater Comprehension)   

890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาํราญใจ   2((2)-0-4) 

               (Better Academic Texts Readers) 

890-014  ฝึกสาํเนียงผา่นเสียงเพลง    2((2)-0-4) 

               (English Pronunciation through Songs) 

890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือการสือสารในชีวิตจริง   2((2)-0-4) 

               (English Grammar for Real Life Communication) 

890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ     2((2)-0-4) 

               (English Conversation) 

890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ      2((2)-0-4) 

               (From Listening to Speaking English) 

890-022  การนาํเสนอและการพูดในทีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

               (Presentations and Public Speaking in English) 
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890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม    2((2)-0-4) 

               (Learning English Through Cultures) 

890-024  รังสรรคห์นงัสนัภาษาองักฤษ     2((2)-0-4) 

               (Creating English Short Films) 

890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 

               (Study Skills in English for Higher Studies) 

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ      2((2)-0-4) 

               (Reading to Write in English) 

890-030  การสือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     2((2)-0-4) 

               (English Communication for Business) 

890-031  ภาษาองักฤษในทีทาํงาน       2((2)-0-4) 

               (English in the Workplace) 

890-032  ภาษาองักฤษสาํหรับนกัท่องเทียว     2((2)-0-4)  

               (English for Travelers) 

890-033  ภาษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 

               (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

890-040  การเขียนเพือการสมคัรงาน      2((2)-0-4) 

               (Writing for Job Application) 

890-041 ภาษาองักฤษเพือการสมัภาษณ์งาน    2((2)-0-4) 

               (English for Job Interview) 

890-050  แปลสิกเูกิล        2((2)-0-4) 

               (Google Translate Me) 

890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา       2((2)-0-4) 

                (English Twenty-Four/Seven) 

890-061  ภาษาองักฤษเพือการรู้เท่าทนัสือดิจิทลั    2((2)-0-4) 

               (English for Digital Literacy)  

890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือการทาํงาน      2((2)-0-4)   

               (Winning English Test for Employment)  

890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือการศึกษาต่อ    2((2)-0-4)   

               (Winning English Test for Higher Studies) 

891-010  ภาษาญีปุ่นเบืองตน้        2((2)-0-4) 

               (Basic Japanese) 

891-011  สนทนาภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจาํวนั     2((2)-0-4) 

               (Japanese Conversation in Daily Life) 



 21
 

891-012  สนทนาภาษาญีปุ่ นในทีทาํงาน      2((2)-0-4) 

               (Japanese Conversation in the Workplace) 

891-020  ภาษาจีนเบืองตน้       2((2)-0-4) 

               (Basic Chinese) 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั     2((2)-0-4) 

               (Chinese Conversation in Daily Life) 

891-022  สนทนาภาษาจีนในทีทาํงาน      2((2)-0-4) 

               (Chinese Conversation in the Workplace) 

891-030  ภาษามลายเูบืองตน้       2((2)-0-4) 

               (Basic Malay) 

891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจาํวนั     2((2)-0-4) 

               (Malay Conversation in Daily Life)     

891-032  สนทนาภาษามลายเูพือการท่องเทียว     2((2)-0-4) 

               (Malay Conversation for Tourism)      

891-033  ภาษามลายูกลางสาํหรับสัตวแพทย ์    2((2)-0-4) 

               (Standard Malay for Veterinary Students) 

891-034  ภาษามลายถิูนสาํหรับสัตวแพทย ์     2((2)-0-4) 

               (Malay Dialect for Veterinary Students) 

891-040  ภาษาเกาหลีเบืองตน้       2((2)-0-4) 

               (Basic Korean) 

891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั    2((2)-0-4) 

               (Korean Conversation in Daily Life) 

891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในทีทาํงาน     2((2)-0-4) 

               (Korean Conversation in the Workplace) 

891-050  ภาษาเยอรมนัเบืองตน้       2((2)-0-4) 

               (Basic German) 

895-040  จิตวิทยาความรัก      2((2)-0-4) 

              (Psychology of Love) 

895-041 ปรัชญาจริยะ        2((2)-0-4) 

              (Ethical Philosophy) 

895-042  ศิลปะการสือสารภาษาไทยในศตวรรษที 21   2((2)-0-4) 

               (Art of communication in Thai language in the 21st century) 

895-043  การใชภ้าษาไทย      2((2)-0-4) 

               (Thai Usage) 
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895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั       2((2)-0-4) 

               (Contemporary Thai Language) 

895-045  ทกัษะการสือสาร       2((2)-0-4) 

   (Communication Skills) 

895-046  ความคิดและการสือสาร      2((2)-0-4) 

               (Thoughts and Communication) 

895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์      2((2)-0-4) 

               (History in Movies) 

895-048  การวาดเส้นและระบายสี     2((2)-0-4) 

               (Drawing and Painting) 

895-049  ศิลปะกบัความสุข       2((2)-0-4) 

               (Art for Happiness) 

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม      2((2)-0-4) 

               (Arts in Multicultural Society) 

895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั       2((2)-0-4) 

               (Contemporary Arts and Culture) 

895-052  การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค*์      2((2)-0-4) 

               (Creative Tourism) 

895-053  การท่องเทียวเชิงจิตอาสา*      2((2)-0-4) 

               (Volunteer tourism) 

895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเทียวแบบประหยดั    2((2)-0-4) 

               (Learning through Backpacking Trips) 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก       2((2)-0-4) 

               (World Heritage Journey)  

895-056  สงขลาศึกษา        2((2)-0-4) 

               (Songkhla Studies) 

895-057  ดนตรีไทย         2((2)-0-4) 

               (Thai Classical Music) 

895-058  สงัคีตศิลป์ไทย       2((2)-0-4) 

               (Thai Music Art) 

895-059  ดนตรีตะวนัตก        2((2)-0-4) 

               (Western Music) 

895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ      2((2)-0-4) 

               (Physical Education and Recreation) 
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895-061  ฟิตและเฟิร์ม          2((2)-0-4) 

               (Fit and Firm) 

895-062  ลดเวลานงั เพิมเวลายืน         2((2)-0-4) 

               (Active Lifestyle) 

895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้        2((2)-0-4) 

               (Fat to Fit) 

895-070  ภูมิปัญญาในการดาํเนินชีวิต       2((2)-0-4) 

               (Wisdom of Living) 

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    

-   ความรู้ทวัไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา       (( )- - ) 

  (Introduction to Intellectual Property) 

-   การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี        (( )- - ) 

               (Applied nanotechnology)   

-   วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พือชีวิต         (( )- - ) 

  (Applied Science for Life) 

-   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนั      (( )- - ) 

               (Science and Technology in Daily Life) 

-   กุญแจไขธรรมชาติ                                (( )- - ) 

               (Key to Nature)                           

-   กินดี ชีวิตดี            (( )- - ) 

               (Smart Eating and Being Healthy)  

-   ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ         (( )- - ) 

   (Safety Life from Toxic Substances)  

336-216  ยาและสุขภาพ           (( )- - ) 

   (Drug and Health)   

 

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 

-   กฎหมายเพือการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวติประจาํวนั    2(( )- - ) 

     (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

874-193  ความรู้เบืองตน้เกียวกบักฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    2(( )- - ) 

               (General Principles of Law and Judicial Process)  
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874-194  ภาษีอากรกบัชีวิต         2(( )- - ) 

               (Taxation and Life)  

874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง       2(( )- - )                             

               (Human Rights and Citizenship)  

 

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

-  สุขภาวะกายและจิต          (( )- - ) 

              (Healthy  Body  and  Mind) 

 

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 

-   ธรรมชาติบาํบดั         (( )- - ) 

              (Natural Therapy) 

  

------------------------------------------ 

 

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 

001-101 อาเซียนศึกษา           2((2)-0-4) 

           (ASEAN Studies)  

 

เปิดสอนโดยวทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่  

-  ยกเครืองเรืององักฤษ         (( )- - ) 

 (English Booster) 

142-112 องักฤษออนแอร์         2((2)-0-4) 

 (English On Air) 

-  ภาษาองักฤษสาํหรับพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     (( )- - ) 

 (English for Basic IT) 

-  องักฤษจริตจะกา้น        (( )- - ) 

 (English Pronunciation) 

-  องักฤษกนัทุกวนั         (( )- - ) 

 (English Everyday) 

142-212 ภาษาองักฤษเพือการพฒันาปัจเจกบุคคล      (( )- - ) 

(English for Personality Development) 

-  ภาษาสือและศิลปะการเลา่เรือง       (( )- - ) 
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(Media Language and Art of Storytelling) 

 

-  สือสร้างสรรคส์าํหรับการนาํเสนอผลงานวิชาการ     (( )- - ) 

 (Creative Medias for Academic Presentation) 

-  การออกแบบการนาํเสนอแบบสร้างสรรคส์าํหรับการประชุมวชิาการและการสือสาร (( )- - ) 

 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

-  ทาํเงินดว้ย Youtube        (( )- - ) 

 (Youtube Marketing and Viral Videography) 

-  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด ์     (( )- - ) 

 (Basic (Product Design Branding) 

-  การจดัการสือโฆษณาออนไลน ์       (( )- - ) 

 (Online Advertising Management) 

-  ตะลอนทวัร์         (( )- - ) 

 (Learn to Roam) 

  

 

หมายเหตุ   คําอธิบายตวัเลขตวัแรกในวงเล็บ  

2(( )- - ) หมายถึง  วิชาทีสอน มีจาํนวนทงัหมด  หน่วยกิต และมีการจดัการเรียนการสอนเป็น 

                                 แบบ active learning ในการสอนวิชาทีเป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

1((1)-0-2) หมายถึง  วิชาทีสอน มีจาํนวนทงัหมด 1 หน่วยกิต และมีการจดัการเรียนการสอนเป็น 

                                 แบบ active learning ในการสอนวิชาทีเป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

 

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


