
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวชิาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คร้ังท่ี 12(3/2563) 

วนัศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. 

ณ หอ้งประชุมงานประสานงาน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ชั้น 11 

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม กรุงเทพมหานคร 

หอ้งประชุม 210 สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

และหอ้งประชุมตนัหยงเปาว ์วทิยาเขตปัตตานี 

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

 

ผูม้าประชุม 

1.   ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  กุลละวณิชย ์           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ์ดร.ธีระพล ศรีชนะ                                                      กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ์ดร.ปริศวร์  ยิน้เสน                                                      กรรมการ 

6.   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ         กรรมการและเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้                     ผูช่้วยเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธรังษี (รักษาการ) 

8.   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้        ผูช่้วยเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย (รักษาการ) 

9.   หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั       ผูช่้วยเลขานุการ 

      นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 

 

ผูม้าประชุมไม่ได ้

1.   ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธ์ุ      กรรมการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลกัสูตร 

2.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสูตร 

3.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 

4.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 

5.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศึกษา 
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6.  นางเจิดจนัทน์ อติพนัธ์          บณัฑิตวทิยาลยั 

7.  นางสาวนฤชล หวงัวฒิุ          บณัฑิตวทิยาลยั 

8.  นางสาวนิรมล สุไลมาน     บณัฑิตวทิยาลยั 

9.  นางจิราภรณ์ ระฆงั                   สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

10. นางอุไรรัชต ์ราชพิทกัษ ์                  สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

11. นางสาววนสันนัท ์ฉตัรศิริวรางกูร                 สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

12. นางสาวบุปผา ภูมาวงค ์                     สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

13. นางสาววภิาดา หนูอุไร                                                                   สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

14. นางสาววไิลลกัษณ์ ปรีชาพานิช          สาํนกัการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมช้ีแจง      (ตามรายละเอียดแนบทา้ยรายงานการประชุม) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้  ประธานท่ีประชุมดาํเนินการตามวาระการประชุม ดงัน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

    - 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวชิาการ  คร้ังท่ี 11(2/2563) 

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 

                             ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้กไ้ข ดงัน้ี  

    1.  เพิ่มรายช่ือผูม้าประชุมไม่ได ้ “3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระพล ศรีชนะ” 

    2. วาระท่ี 3.3  การพิจารณา Flagship ดา้น Future Earth    แกไ้ขเป็น     “ตามท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายวชิาการ ไดพ้ิจารณา  Flagship ดา้น Future Earth ของ PSU Research Innovation Transformation 2018  

– 2022  อีกคร้ัง        ก่อนการนาํเสนอแผนดา้นวจิยัและนวตักรรมต่อสภามหาวทิยาลยั  รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม นั้น    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เก้ืออนนัต ์เตชะโต  คณบดี คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นผูแ้ทนจากฝ่ายวจิยัเพื่อช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าว  ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่   ใหต้ดั Flagship ดา้น 

Future Earth ออกจากแผนดา้นการวจิยั  เน่ืองจากยงัไม่มีความพร้อม” 

      

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองพิจารณา 

   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

                3.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ  หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563  คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ วทิยาเขตตรัง 



- 3 - 
 

                                     วทิยาเขตตรังเสนอหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะให้ตรวจสอบยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นการปรับ

สมดุลและการพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐวา่มียทุธศาสตร์และนวตักรรมท่ีตอ้งการในอนาคตอยา่งไร 

และจดัเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และนวตักรรมดงักล่าว  ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา

ใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

                              3.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบส่ือ หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563  คณะวทิยาการส่ือสาร วทิยาเขตปัตตานี 

            วทิยาเขตปัตตานีเสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ 

ส่ือ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ของคณะวทิยาการส่ือสาร    เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณาตาม 

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมีความเห็นวา่หลกัสูตรสาขานวตักรรมการออกแบบส่ือเนน้

การสร้างสรรคน์วตักรรมทางศิลปะและการออกแบบส่ือ ซ่ึงบางคร้ังส่ือท่ีผลิตออกมา มีการออกแบบอยา่งดี แต่ 

มีปัญหาในการส่ือสาร จึงเสนอใหเ้พิ่มรายวชิาทางดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไวด้ว้ย (นวตักรรมการส่ือ) 

ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

                             3.3  หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ  หลกัสูตร 

ใหม่ พ.ศ. 2563  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

           คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอหลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการ 

เกษตรและการจดัการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา   ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะและใหป้รับปรุงแกไ้ขรายละเอียดในเอกสาร

หลกัสูตรก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไปดงัน้ี 

                                    1.  หลกัสูตรไดน้าํแนวคิด BCG Model มาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรซ่ึงเหมาะกบัยคุ

สมยัและเป็นตวัอยา่งใหก้บัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึง     BCG Model   มี 3 องคป์ระกอบคือ    B = Bio Economy   หรือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ  C = Circular Economy  หรือเศรษฐกิจหมุนเวยีน   และ  G = Green Economy   หรือ เศรษฐกิจ

สีเขียว ท่ีประชุมเห็นวา่เพื่อนาํไปสู่ G = Green Economy ควรเพิ่มรายวชิาแกนทางดา้น Biorefinery ไวด้ว้ย  และ

ควรติดตามผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร 
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                                   2.  ภาระการสอนของอาจารยป์ระจาํบางคนค่อนขา้งมากเกินไป  เช่น  อ.พิชญานิภา  

กล่อมทอง  ขอใหป้รับใหเ้หมาะสม 

         3.  แกไ้ขช่ือปริญญาของ  อ.พิชญานิภา กล่อมทอง จาก วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  เป็น  

“วท.บ. (เกษตรศาสตร์)” 

 

                           3.4  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตร

นานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วทิยาลยันานาชาติ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

         วทิยาลยันานาชาติ วทิยาเขตหาดใหญ่ เสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือ

สร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพือ่คณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณาตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 

 

 3.5  หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชักรรม หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563  คณะเภสัชศาสตร์ 

        คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

        มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 

 

             3.6  หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

                                คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

       มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 
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        3.7  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ 

               คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563   เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

               มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและ

อนุมติัต่อไป 

  

                                3.8  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  คณะวทิยาการจดัการ 

              คณะวทิยาการจดัการเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะวทิยาการจดัการ เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

              มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะในประเด็นการฝึกงาน วา่ควรให้นกัศึกษาได้

ฝึกงานในธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชนเพื่อใหมี้ความรู้ในทุกระดบั         และใหเ้สนอสภา

มหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

               3.9  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะศิลปศาสตร์  

             คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563   เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ 

การประชุม 

 

            มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะวา่รายวชิาส่วนใหญ่เนน้หนกัทฤษฎี  อาจไม่

สามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการทาํงานควรเนน้รายวชิาทางดา้นการออกเสียง (pronunciation) ดว้ย   เพื่อฝึก 

ใหน้กัศึกษาออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     ซ่ึงจะช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามท่ีสถานประกอบ 

การตอ้งการ  และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

                               3.10 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม  หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

                                      คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสังคม 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 
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                                     มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้สังเกตวา่จาํนวนรับนกัศึกษาในแต่ละแผนการศึกษา

ค่อนขา้งนอ้ย  ขอใหพ้ิจารณาการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ทุน  ไม่ควรเนน้แผนการเรียน

การสอนแบบเรียนรายวชิา    แต่ควรเนน้แผนให้นกัศึกษาทาํวทิยานิพนธ์แทน   และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

                3.11 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการ

ขอ้มูล หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บณัฑิตวทิยาลยั 

           บณัฑิตวทิยาลยัเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการขอ้มูล 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการขอ้มูล หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                       มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนเสนอสภา

มหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป ดงัน้ี 

              1. หลกัสูตรมีความสาํคญั เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่   และไม่

เขา้ใจ Data Science  อยา่งแทจ้ริง      และยงัขาดการเช่ือมโยงในการขอขอ้มูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐกบั

หน่วยงานในพื้นท่ี     จึงขอใหต้รวจสอบติดตามความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ   เพื่อจดัเน้ือหาหลกัสูตรท่ี

สามารถผลิตบณัฑิตใหไ้ดต้รงความตอ้งการใชป้ระโยชน์และเกิดความเขา้ใจจริง โดยศึกษากลุ่มเป้าหมาย และ

ประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กภาคส่วนใหเ้ขา้มาศึกษา 

             2. ควรพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรดา้นวทิยาการขอ้มูลในลกัษณะของการอบรมระยะสั้น

เพิ่มเติม เช่น ประมาณ 3 เดือน ซ่ึงในหลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนแบบ module อยูแ่ลว้ คาดวา่มีผูส้นใจ

จาํนวนมาก  เพราะสามารถนาํไปใชง้านจริงไดท้นัท่วงที  และสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนการจดัการศึกษาท่ี

มุ่งเนน้ให้เรียนแบบ lifelong learning 

 

 3.12 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ัง หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

                                   สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการ 

นโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                   มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะวา่แผนการรับนกัศึกษาในหนา้ 12-13 ขอ้ 2.5  

ทั้งในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก จาํนวนรับนกัศึกษาในแต่ละแผนค่อนขา้งนอ้ย   จึงขอใหพ้ิจารณาการ

บริหารจดัการในดา้นต่างๆ ใหเ้กิดความคุม้ทุน  และ/หรือเพิ่มวธีิการในการเพิ่มจาํนวนรับนกัศึกษาใหม้ากข้ึน 

และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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  3.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการพลงังาน

อยา่งย ัง่ยนื (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

                                   คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้มเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะ 

กรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

             3.14 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจยัทางคลินิก และ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและการวจิยัทางคลินิก หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะแพทยศาสตร์ 

                                 คณะแพทยศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

และการวจิยัทางคลินิก  และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและการวจิยัทางคลินิก 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

                                มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ขก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมติั

ต่อไป ดงัน้ี 

     1. หนา้ 24 ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลวฒิุการศึกษาของ รศ.ดร.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช  

ใหถู้กตอ้ง 

     2. หนา้ 29 ขอใหแ้กต้าํแหน่งทางวชิาการอาจารยพ์ิเศษลาํดบัท่ี 2 จาก     “รศ.ดร.ณธร ชยัญา- 

คุณาพฤกษ”์  เป็น “ศ.ดร.ณธร ชยัญาคุณาพฤกษ”์  รวมถึงตรวจสอบขอ้มูลวุฒิการศึกษาใหถู้กตอ้ง                  

                           

  3.15 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตปัตตานี 

       คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี

ประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

       มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 
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 3.16 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี 

                                คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานีเสนอหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหาร

การศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

                               มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ้สังเกตประเด็นปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้เร่ืองความสามารถ

ในการใชภ้าษาองักฤษ  ซ่ึงหลกัสูตรบริหารจดัการแกไ้ขปัญหา   เช่น   จดัประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้

ภาษาองักฤษทางการบริหารการศึกษาก่อนและระหวา่งภาคเรียน         ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนดว้ยรูปแบบ

กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ    และจดัให้มีการทดสอบภาษาองักฤษ

เพื่อวเิคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา   ดงันั้น ขอใหห้ลกัสูตรมีการติดตาม และรายงาน

ผลการจดักิจกรรมดงักล่าวใหม้หาวทิยาลยัทราบดว้ย    และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

และอนุมติัต่อไป 

 

          3.17 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์ 

     คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโน 

โลยพีอลิเมอร์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา   ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                  มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ้เสนอแนะใหห้ลกัสูตรเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตท่ีจะมีผูเ้ขา้ศึกษานอ้ยลงและใชร้ะยะเวลาการศึกษาท่ีนอ้ยกวา่ 2 ปี ในระดบัปริญญาโท และขอให้เตรียม

จดัการเรียนการสอนในระยะสั้น (Short course) และ/หรือ การจดัการเรียนการสอนแบบชุดวชิา  (Module) เพื่อ

รองรับสถานการณ์ดงักล่าวดว้ย และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

         3.18 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 คณะศิลปศาสตร์ 

                             คณะศิลปศาสตร์เสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสังคม 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

                             มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 
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                        3.19 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

โครงการจดัตั้งคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

      วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีเสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของโครงการจดัตั้งคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง  เพื่อคณะกรรมการ 

นโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

      มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 

 

           3.20 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563 โครงการจดัตั้งวทิยาลยันานาชาติ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  

                               วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี เสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  ของโครงการจดัตั้งวทิยาลยันานาชาติ     เพื่อคณะกรรมการ 

นโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                              มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับรายวชิาภาษาองักฤษในกลุ่มวชิาดา้นการ

โรงแรม ซ่ึงมีมากเกินไปใหเ้หมาะสมก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

           3.21 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

                               วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีเสนอหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ    เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

                               มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ้เสนอแนะใหต้รวจสอบยทุธศาสตร์ชาติ  ดา้นการปรับสมดุล

และการพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ วา่มียทุธศาสตร์และนวตักรรมท่ีตอ้งการในอนาคตอยา่งไรและ 

จดัเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และนวตักรรมดงักล่าว  ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาให้

ความเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

   3.22 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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                               วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี เสนอหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ของคณะ 

ศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ    เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา    ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 

  

         3.23 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  เสนอหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

                             มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะวา่ความตอ้งการดา้นเทคโนโลยพีลงังานยงัมีมากและ

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญยงัมีนอ้ย   จึงควรเนน้การทาํวิทยานิพนธ์ท่ีลงลึกในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

เช่น เทคโนโลยพีลงังานทดแทน  เทคโนโลยพีลงังานชุมชน  เทคโนโลยพีลงังานทางเลือกในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

และใหพ้ิจารณาการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กิดความคุม้ทุน และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

 

                     3.24 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  คณะศิลปศาสตร์และวทิยา 

การจดัการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

                             วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี เสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

                            มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีเง่ือนไขให้หลกัสูตรพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อด 

คลอ้งตามสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหห้ลกัสูตรมีอายคุรบ 5 ปี      เน่ืองจากความ

ตอ้งการของผูเ้รียนดา้นบริหารธุรกิจมีจาํนวนลดลง ควรเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน     โดยใชว้ธีิสอนท่ี

หลากหลาย การบูรณาการเน้ือหาดา้น Big data หรือ Data Science เนน้ความเป็น Technology digital ท่ีนาํมา 

ใชท้ดแทนการบริหารจดัการแบบเดิม     และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั

ต่อไป 
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                    3.25 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวทิยาศาสตร์ 

               คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ 

ประชุม  

 

               มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

 

                   3.26 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 

2563 คณะวทิยาศาสตร์ 

              คณะวทิยาศาสตร์เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต     สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาห 

กรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  

 

                        มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะใหห้ลกัสูตรเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ท่ีจะมีผูเ้ขา้ศึกษานอ้ยลงและใชร้ะยะเวลาการศึกษาท่ีนอ้ยกวา่ 2 ปี ในระดบัปริญญาโท     และขอใหเ้ตรียมจดัการ

เรียนการสอนในระยะสั้น (Short course)  และ/หรือ  การจดัการเรียนการสอนแบบชุดวชิา (Module)  เพื่อรองรับ

สถานการณ์ดงักล่าวดว้ย และใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  

 

     จุฑามาส ศตสุข         นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมช้ีแจง 

หลกัสูตร ช่ือผู้ช้ีแจง 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณา 

3.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ วทิยาเขตตรัง  

  

 

 

1. ดร ณรงคฤ์ทธ์ิ ปริสุทธ์ิกุล 

3.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบส่ือ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวทิยาการส่ือสาร วทิยาเขตปัตตานี 

1. ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ 

2. ดร.กาํธร เกิดทิพย ์

3. นส.เกวภร สังขมาศ 

4. ดร.ชนกิตต์ิ ธนะสุข 

5. นส.ศุภราภรณ์ ทวนนอ้ย 

3.3 หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ผศ.ทวศีกัด์ิ นิยมบณัฑิต  

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ผศ.ดร.ลดาวลัย ์เลิศเลอวงศ ์

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

3. ผศ.ดร.วสุิทธ์ิ สิทธิฉายา 

รักษาการหวัหนา้สาขาวชิา

นวตักรรมการเกษตรและการ

จดัการ 

4. ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง 

5. ดร.สุรีรัตน์ เยน็ชอ้น 

6. ดร.จกัรกฤษณ์ พูนภกัดี 

7. ศ.ดร.สมปอง เตชะโต 

8. ผศ.ดร.ธนญัชนก ไชยรินทร์ 

9.  ผศ.ดร.ชนินนัท ์พรสุริยา 

10. ผศ.ดร.เสาวภา ดว้งปาน 

11. ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ 

12. ดร.กราญจ์นา ถาอินชุม 

13. ดร.ทศันี ขาวเนียม 

14. นางสาวสุดธิดา แซ่เบ่า 
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หลกัสูตร ช่ือผู้ช้ีแจง 

3.4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั 

(หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วทิยาลยันานาชาติ วทิยาเขต

หาดใหญ่ 

1. ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ 

คณบดีวทิยาลยันานาชาติ   

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

2. ผศ.ดร.อาทิตยา นิตยโ์ชติ 

ประธานหลกัสูตรฯ  

3. ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

4. อ.ฮมับาลี เจะมะ  

อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร    

3.5 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

1. รศ.ดร.ลือลกัษณ์  ลอ้มล้ิม 

2. รศ.ดร.กร  ศรเลิศลํ้าวาณิช 

3. ผศ.ดร.ภาณุพงศ ์พุทธรักษ ์

3.6 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ  หลกัสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

1. รศ.ดร.ลือลกัษณ์  ลอ้มล้ิม 

2. รศ.ดร.กร  ศรเลิศลํ้าวาณิช 

3. ผศ.ดร.ภาณุพงศ ์พุทธรักษ ์

3.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.หทยัรัตน์ แสงจนัทร์ 

 

3.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะวทิยาการจดัการ 

1. ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

2. ดร.รุชดี บิลหมดั 

3. อ.ทิติพร ณ นคร 

4. ดร.ธนาวธุ แสงกาศนีย ์

3.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

1. ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก 

2. ดร.สิตา มูสิกรังษี 

3. อ.นราธิป จินดาพิทกัษ ์

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

3.10 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม หลกัสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

 

1. รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์   

2. รศ.ดร.เกษตรชยั และหีม 

3.11 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิา

วทิยาการขอ้มูล หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บณัฑิตวทิยาลยั 

1. ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์ 

 



- 14 - 
 

หลกัสูตร ช่ือผู้ช้ีแจง 

3.12 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     สาขาวชิาการ

จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สถาบนัทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ัง 

1. รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ 

 

3.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดั

การพลงังานอยา่งย ัง่ยนื  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

1. ดร.คมัภีร์ พว่งทอง 

2. ผศ.ดร.เก้ืออนนัต ์เตชะโต 

 

3.14 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและการวจิยั 

ทางคลินิก และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและการ

วจิยัทางคลินิก หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

1. ดร.พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช 

2. รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส 

3. นางนฤมล สหบดี  

3.15 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา เคมีประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตปัตตานี 

1. ผศ.ดร.ประวทิย ์คงจนัทร์ 

2. ผศ.ดร.เสาวภา จริยาบูรณ์ 

3. ผศ.ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ 

3.16 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา หลกัสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี 

1. ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย ์

2. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 

3. นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ 

4. นายบูคอรีย ์ แกว้กบัทอง 

3.17 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิ

เมอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์ 

 

1. รศ.ดร.วราภรณ์  ตนัรัตนกุล 

2. ผศ.ดร.ต่อศกัด์ิ  กิตติกรณ์ 

3. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ไชยบญัดิษฐ ์

3.18 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสังคม หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

1. รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์   

2. รศ.ดร.เกษตรชยั และหีม 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

3.19 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 โครงการจดัตั้งคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี 

 

1. ดร.วบูิลย ์ป้องกนัภยั 

2. ดร.ธีรศกัด์ิ ป้ันวชิยั 

3.20 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ วทิยาเขต 

สุราษฎร์ธานี  

1. ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต 

2. อ.ณปภชั ทองวจิิตร 

3.21 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ  หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1. ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์  

2. วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ธนภณ ภู่มาลา 

3. ดร.วฒันา นนทชิต 
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3.22 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563    คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาการจดัการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1. ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง 

2. ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ ์

3. อ.สมนึก เลิศแกว้ 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

3.23 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยพีลงังาน  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

1. ผศ.ดร.จนัทรกานต ์ทวกีุล  

(ประธานหลกัสูตร) 

 

3.24 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1. ดร.นนทิภคั เพียรโรจน์ 

3.25 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร 

2. ดร.อภิชยั  พลชยั 

3.26 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวทิยาศาสตร์ 

1. รศ.ดร.นนัทกาญจน์ มุรศิต 

2. ผศ.ดร.วิรัช  ทวปีรีดา 

3. ผศ.ดร.ฉลองรัฐ  แดงงาม 

 

 


