
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 110(15/2563)  

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  

และประชุมโดยระบบ Zoom 
------------------------------------------------ 

    ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข
2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ รองประธานกรรมการคนที่ 1 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ)
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการคนที ่2 

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต (แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี
10.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์
11.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์  เลิศเลอวงศ์
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ
14.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์
15.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา

วาระที่ 2.1
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16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม   
17.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. อุดม  ทองอุดมพร 
18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ  ตณัศิลา           
19.รองคณบดฝีา่ยการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
 ดร.น.สพ. ณฐพล   ดวงธรรม  (แทน)  
20.รองคณบดีฝา่ยการศึกษา   คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร. อัญชนา  รักทอง      
21.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 ดร. อรัชมน  พิเชฐวรกุล                              
22.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณิ  จิระเกียรติกุล  
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทติยา  นิตย์โชติ      
24.รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิน ี  สินุธก 
25.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง   ชัยเจริญวัฒนะ       
26.รองผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร        
27.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย (รักษาการ) 
28.นางสาววิภาดา   หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดฝีา่ยการรับนักศึกษา กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 
 
เรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิยา   เกาศล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์   มุสิกะวงศ์ 
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เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุตร  เดชวายุกุล
2. ดร.ปรมินทร์   เณรานนท์

เรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวนิ   ศรีสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ

เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรวลี   ตั้งคุปตานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรนีา   มะตาหยง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร   วิทูสุรพจน์

เรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สถาบันสันติศึกษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   เพชรนาจักร
3. อาจารย์ธรรมศาสตร์  โสตถิพันธุ์

เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนดิา สุขเกษศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อุดมอักษร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

เรื่อง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส   บาลทิพย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์   บัวเพ็ชร์

เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตร 
 ปรับปรุง   พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร์ 

1. ดร.อุษา อินทรักษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี  แวมูซอ
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4. ดร.พธสน   ใจห้าว
เรื่อง การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ

1. อาจารย์กาญจนาถ     จงภักดี
เรื่อง การเปิดรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์

เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นกรณีพิเศษ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดลณพร    ชาติพันธ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาววนัสนันท์   ฉัตรศิริวรางกูร ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. นางสาวบุปผา  ภูมาวงค์ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. นางสาววิไลลักษณ์   ปรีชาพานิช ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
5. นางสาวนลินี  จิโรภาส ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
6. นางอุไรรัชต ์  ราชพิทักษ์ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
7. นางจิราภรณ์   ระฆัง ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
8. นางเจิดจันทน์   อติพันธ์ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
9. นายภูริชญ์    นิลวิสุทธิ์ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
10. นางสาวดาวรัตน์  พูนศรีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. นางสาวนุจนารถ  เกียรติขวัญบุตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. นางสาวเกตุฤดี  บุญรัตน์  สถาบันสันติศึกษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.05 น. 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวแนะน าคณะกรรมการวิชาการ 

วิทยาเขตท่านใหม่ คือ ดร.น.สพ. ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- 

วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
 2.1 การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ในคราวประชุม ครั้งที่ 109(14/2563) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยวาระเวียน (ก าหนดทักท้วง วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2563) 

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 
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วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
3.1 ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

(Outcome-Based Education: OBE) ในปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรทั้งในระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ครบรอบการปรับปรุงและไม่ครบรอบการปรับปรุง ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : 
OBE) ให้แล้วเสร็จภายในปการศึกษา 2564  โดยประธานขอความร่วมมือทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่วงหน้า ไม่ควรเสนอเพ่ือพิจารณาในระยะเวลา
กระชั้นชิด 

2. กรณีหลักสูตรที่ครบรอบตามระยะเวลาการปรับปรุงของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ชะลอการรับนักศึกษา 

3. กรณีหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง และไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงตามนโยบายได้
ทันในปีการศึกษา 2564 ให้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยพร้อมชี้แจงเหตุผลและแผนการปรับปรุงเป็นกรณี ๆ ไป 

4. กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปีหน้าปก พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป) และเป็นหลักสูตรที่ยังไม่ได้ใช้กระบวนการ OBE แต่อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไม่แล้วเสร็จทันการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้หลักสูตร
ดังกล่าวชะลอการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ออกไปก่อน และเร่งด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จทัน
ก่อนเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 

5. หลักสูตรที่มีนักศึกษาจ านวนน้อย หรือไม่มีนักศึกษา โดยดูจากข้อมูลจ านวนนักศึกษาในปี
ก ารศึ กษ าที่ ผ่ านม า อาจต้ อ งพิ จารณ าให้ ปิ ด /ชะลอ  ห รือค วบ รวม  ห ลั กสู ต ร  ต ามน โยบ ายขอ ง
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

6. วิทยาเขตหาดใหญ่ มีหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome
Based  Education : OBE) จ านวน 36 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 34 หลักสูตรและ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร จึงขอให้คณะไปด าเนินการตรวจสอบ และมอบหมายให้รองคณบดี 
ที่ดูแลด้านวิชาการของทุกคณะ ซึ่งเป็นกรรมการฯของที่ประชุมนี้ ให้แจ้งคณบดีเพ่ือรับทราบข้อมูลที่ประชุม  มติ
เรื่องประเด็นส าคัญต่าง ๆ และขับเคลื่อนด้วย และหลักสูตรใดมีปัญหาในการด าเนินการ สามารถปรึกษาส านัก
การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ “คลินิกวิชาการ” ซึ่งบริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 
2 และ 4 ของเดือน โดยทีมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE  
การบูรณาการข้ามศาสตร์  WIL  Credit Bank  การเรียนการสอนออนไลน์ การวัดและการประเมินผล การผลิต
สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

 7. ขอให้ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร เร่งตรวจสอบการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ให้แล้ว
เสร็จ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในการขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื ่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้
หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
ต่อไป ดังนี้  

1. หน้า 5 ให้ปรับข้อความ ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  การก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากเดิม “(พ.ศ. 2561-2565)” เป็น “(พ.ศ. 2561-
2580)” 

2. หน้า 21 ให้ปรับหมายเหตุของหลักสูตรมหาบัณฑิต ข้อ 2) จากเดิม “นักศึกษาสามารถเปลี่ยน
แผนการศึกษาจากแผน ก 1 มาเป็นแผน ก 2 ได้ หรือจากแผน ก 2 มาเป็นแบบแผน ข ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เป็น “นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษา โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563”    

3. หน้า 22 ข้อ 3.3.1 รายวิชาหลักสูตรปริญญาโท ขอให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 200-501
สัมมนาวิศวกรรม จากเดิม “1(0-1-2)” เป็น “1(0-2-1)” 

4. หน้า 79 ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถท า
ได้ เมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี โดยให้เขียนแยกตามแผนการศึกษาที่ก าหนดระหว่างหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้ชัดเจน      

5. หน้า 83 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ข้อ 3) ให้ทบทวนว่าจะใช้เช่นเดิม หรือจะตัด
ข้อความตั้งแต่ “เรื่องที่ 2 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of  
Science หรือ Scopus  หรือ Thai-Journal Citation index (TCI)” ออก  

6. ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยแสดงให้เห็นความต่าง ระหว่างหลักสูตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้ชัดเจน อนึ่ง ขอให้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ ที่ตอบโจทย์และ
สอดคล้องกับจุดเด่นของหลักสูตรด้วย 

7. ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ Knowledge (K)  Attitude (A)  Skill
(S) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื่อคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้
หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
พิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
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1. หน้า 15 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ปรับข้อความที่ขีดเส้นใต้ จากเดิม “...ตาม
ประกาศของบัณฑิตศึกษา เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (อ้างอิงใน
ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2” เป็น “...ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก” และตัดการอ้างอิงภาคผนวก ญ ออก รวมทั้งแก้ไขในภาคผนวกด้วย 

2. ทบทวนการเปิดสอนชุดวิชา (Module) ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการเพ่ิมทักษะ
ความรู้ไดล้งทะเบียนเรียนเพ่ือ Re-skills/ Up-skills 

3. หน้า 17 ทบทวนเกณฑ์ ข้อ 2.2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 แบบ 2.2 ข้อ 1) และ
ข้อ 2) โดยบูรณาการข้อความ ข้อ 1) และข้อ 2) ให้สอดคล้องกันระหว่างผลการเรียนดีมาก และข้อก าหนดในข้อ 
2) 

4. หน้า 66 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรก าหนดให้มีความแตกต่างกันและแยกเขียนให้
ชัดเจน ระหว่างหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

5. หน้า 73 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ข้อ 6.
ความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ ไม่สอดคล้องกับ PLOs และ K A S 

6. หน้า 74 ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ของผู้เรียน หลักสูตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 

- PLO2 “…งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในภาคใต้” ควรระบุให้ชัดเจนว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่ในภาคใต้เน้นหรือเชี่ยวชาญด้านใดให้ระบุ 2-3 ด้าน เช่น เชี่ยวชาญด้านการแพทย์  เชี่ยวชาญด้าน 
อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น 

- PLO5 สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจากมี
ค ากริยา (Action verb) ซ้ าซ้อนกันสองค า ดังนั้นอาจแยกออกเป็นสอง PLOs ได้แก่ ด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับค าหรือขยายความ เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลได้  

- ปรับมาตรฐานผลลัพธ์ของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ PLO ที่ก าหนด เช่น PLO5 จากทักษะ
เฉพาะ (Specific Skill) เป็นทักษะทั่วไป (Generic Skill) 

7.หน้า 96 แผน ก แบบ ก 2 ข้อ 4) ทบทวนการระบุผลงานตีพิมพ์ ว่าจะใช้ระบุแบบเดิม “...ใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science…” หรือเปลี่ยนเป็นระบุว่า “ฐานข้อมูลนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา” แทน 

4.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้
หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
ต่อไป  ดังนี้  

1. ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/การสอน การประเมินผล
และ Knowledge (K)   Attitude (A)    Skill (S)  ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละข้อ และแตกต่างกันระหว่าง
หลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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2. หน้า 14 แบบ 2.2 มีผลการเรียนในระดับดีมาก โดยระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่
น้อยกว่า 3.50… หรือเทียบเท่า ให้เพ่ิมข้อความ หรือ“หากมีผลการเรียนดีมากแต่ไม่ถึง 3.50 ต้องมีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและ...”  

3. หน้า 104 ข้อ 4) ทบทวนการระบุผลงานตีพิมพ์ ว่าจะระบุแบบเดิม หรือเปลี่ยนเป็นระบุตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการแทน 

4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้
หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
ต่อไป  ดังนี้  

1. หน้า 9 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้ปรับข้อความ จากเดิม “คุณสมบัติอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เป็น “คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” และแก้ไขทุกท่ีที่ปรากฏ 

2. หน้า 20 การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิช า (Module)  ขอให้บูรณาการรายวิชา
กรณีศึกษารวมกับชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษานั้น ๆ  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา 
(Module)  เป็นการบูรณาการความรู้ที่หลักสูตรประสงค์จะให้เกิดผลลัพธ์แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องมีความเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองและมีทักษะที่สามารถวัดและประเมินผลได้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้ความรู้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์ของ
หลักสูตรและสามารถน าทักษะไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

3. หน้า 36 ขอให้ปรับตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

4.5  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564   สถาบันสันติศึกษา     

 สถาบันสันติศึกษาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการชุดวิชา(Module) ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการเพ่ิมทักษะ
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ความรู้ได้ลงทะเบียนเรียนเพื ่อ  Re-skills/ Up-skills และอาจเปิดสอนชุดวิชา (Module) แบบออนไลน์
นอกจากนี้ พิจารณาวิธีการวัดประเมินผลของผู้เรียน ว่าสามารถน าทักษะความรู้ไปปฏิบัติได้จริง โดยการน าโจทย์
ของชุมชนมาเป็นกรณีศึกษา 

 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ 

     คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป 

1. หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ขอให้แสดงจุดเน้นจุดเด่นของหลักสูตร
อย่างชัดเจน โดยอาจน าโจทย์การวิจัยทางด้านพืชเสพติดมาเป็นจุดเด่นด้วย เช่น พืชกระท่อม เป็นต้น 

2. หน้า 29 หมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการ
เขียนคุณลักษณะพิเศษ ข้อ 2และข้อ 3 โดยอาจเพ่ิมบริบทจุดเน้นจุดเด่นของหลักสูตรทางด้านพืชเสพติด และให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรด้วย

4.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะพยาบาลศาสตร์  

   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล  
เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. หน้า 12 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา ขอให้ตัด ข้อ 4) มีผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยออก 

2. หน้า 29 ตรวจสอบ/แก้ไขวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ของรองศาสตราจารย์ เบญจมาศ
จันทร์ฉวี  ให้ถูกต้องทุกที่ที่ปรากฏ 

3. ตรวจสอบการระบุเลขหน้าในเล่มหลักสูตร โดยเรียงล าดับให้ถูกต้อง เช่น หน้า 79 ล าดับต่อไป
คือ หน้า 80 แต่ในเล่มหลักสูตร ระบุเป็นหน้า 92 

4.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

   คณะศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาและการ
สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

มติที่ประชุม มีความเห็นดังต่อไปนี้ ให้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้หารือร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ และรองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของ
หลักสูตร ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 



10 

1. พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร ว่าต้องการปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษ
ศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ หรือปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษศึกษาเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ทบทวนแล้วตามข้อ 1.

4.9  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการเสนอขอเปิดรายวิชา 472-281 หัวข้อพิเศษ 1: ธุรกิจอาหาร (Special 

Topic I: Food Business  จ านวน 3((2)-2-5) หน่วยกิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปิดสอนตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2/ 2563 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.10 การเปิดรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์    
 คณะแพทยศาสตร์เสนอเปิดรายวิชา 388-301 สัมผัสศาสตร์ระบบสุขภาพ (Touch The Health 

Systems Science) จ านวน 2((1)-2-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ(เลือก) หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยา
เขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

4.11 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นกรณีพิเศษ 

 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอการขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
จ านวน 10 คน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

1. ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ : อาจารย์เกษียณราชการ
2. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ : คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Prof. Quazi Monirul Islam : Liverpool  School of Tropical Medicine, UK
4. ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ : คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รศ. เบญจา  มุกตพันธุ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 . ศ .น พ .ป ระสิ ท ธิ์   ผลิ ต ผ ลการพิ ม พ์  : ภ าควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ย า  คณ ะวิท ย าศ าสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์  : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
9. ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
10. รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล : ภาควิชาจิตเวช ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 หลักสูตร non degree ที่ไม่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการขอเปิดหลักสูตร non degree ที่ไม่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 ชุดวิชา เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ดังนี้ 

1.ชุดวิชา 514-N01 การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จ านวน 5((2)-6-7) หน่วยกิต
(Module : Principles of Plant Propagation and Soilless Culture)

2.ชุดวิชา 515-N01 โภชนศาสตร์สัตว์เพ่ือการประกอบสูตรอาหาร จ านวน 7((3)-8-10) หน่วยกิต
(Module : Principle of Animal Nutrition and Feed Formulation

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
6.1 การขอปรับลด เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะเสนอการขอปรับลด เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  เพ่ือ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

1. คณะแพทยศาสตร์ เสนอขอปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลดและเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
2.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ (เอกสาร 3) 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม วาระท่ี 6.1 
เอกสาร 1 

การปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร ์

------------------------------- 
คณะแพทยศาสตร์ เสนอปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 โดยปรับลดจ านวน 8 ท่าน และเพิ่มจ านวน 19 ท่าน จากจ านวน 183 ท่าน ดังนี้  

ล าดับ
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 ผศ.อานนท์  
วิทยานนท ์

ว.ว. (จิตเวชศาสตร์),  
พระมงกุฎเกล้า, 2530 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ 2 รศ.ดร.จ านงค์ 

นพรัตน ์
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), 
ม.มหิดล, 2533 

3 ผศ.ปราโมทย์  
ทานอุทิศ 

อ.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ล าตัว), แพทยสภา, 2553 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เปลี่ยนมาเป็นอาจารย์
ผู้สอนเนื่องจากคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4 ผศ.สาธนา 
บุณยพิพัฒน ์

ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), 
ม.สงขลานครินทร์, 2549 

5 อ.ศิวัชญา  
คนึงกิจก้อง 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 
แพทยสภา, 2559 

6 ผศ.วัฒนา  
สินกิจเจริญชัย 

ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), 
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

7 ศ.กรฑีา  
ธรรมค าภีร์ 

อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจ),  
ม.สงขลานครนิทร์, 2538 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ 

8 รศ.วรวุฒิ 
จินตภากร 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา,
2530

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนมาเป็นอาจารย์
ผู้สอนเนื่องจากคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

9 - - อ.ไชยวัฒน์ 
ช่วยชสูกุล 

ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), 
ม.สงขลานครินทร์, 

2559 เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเนื่องจาก
คุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

10 - - อ.ปักใจ 
ตันตรัตนพงษ ์

ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2559 

11 - - อ.สิทธิพงศ์ 
สุวรรณาพิสิทธิ ์

ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2560 
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ล าดับ
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

12 - - พญ.รัตนาภรณ์ 
ช านาญ 

ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2558 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเนื่องจาก
คุณสมบัติเปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

13 - - นพ.วิชญ์ 
โอฬาพิริยะกุล 

Ph.D. 
(Biochemistry and 
Molecular Cell 
Biology- Cell 
Engineering, 
University of 
Glasgow), U.K., 
Prof. Matthew 
Dalby’s group, 
2563 

14 - - อ.วชิรพรรณ 
ปริญญาคุปต ์

ว.ว. (ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 
2554 

15 - - อ.สิรชิัย 
ชีวธนากรณ์กุล 

อ.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ), 
ม.มหิดล, 2550 

16 - - อ.พลาย 
ชี้เจริญ 

ว.ว. (หัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด), 
ม.มหิดล, 2558 

17 - - อ.อภิชาต 
แก้วเดช 

ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดิน
อาหาร), 2562 

18 - - รศ.อานุภาพ 
เลขะกุล 

ว.ว. (โลหิตวิทยา), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2531 

19 - - ผศ.พิรุฬห์ 
แซ่ลือ 

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2554 

20 - - อ.จักราวดี 
จุฬามณ ี

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2554 

21 - - ศ.สุเทพ 
จารุรัตนศิริกุล 

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ม.มหิดล, 2527 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเนื่องจาก
คุณสมบัติเปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

22 - - อ.ศิริเพ็ญ 
กาญจนสุวรรณ

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
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ล าดับ
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลง เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(ปัณฑุวงศ์) 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 23 - - อ.ธัญลักษณ์ 

อมรพจน์
นิมมาน 

ว.ว. (ประสาทวิทยา), 
2562 

24 - - อ.ชายธง 
ชูเรืองสุข 

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2556 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสาร 2 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 8 
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ล าดับ 
ที ่

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 รศ.ดร.ธเนศ 
รัตนวิไล* 

Ph.D. (Mechanical Engineering), 
U. of Colorado, Boulder, U.S.A., 2545

คงเดิม* - 

2 รศ.ดร.เสกสรร 
สุธรรมานนท์ 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Miami, U.S.A, 2546

คงเดิม - 

3 ผศ.ดร.สุภาพรรณ 
ไชยประพัทธ ์

Ph.D. (Industrial Engineering), 
Iowa State University, U.S.A., 2545 

คงเดิม - 

4 รศ.ดร.นิกร 
ศิริวงศ์ไพศาล 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Texas at Arlington, U.S.A, 2542

คงเดิม - 

5 รศ.สมชาย 
ชูโฉม 

M.E. (Mechanical Engineering),
U. of Auckland, New Zealand, 2532

คงเดิม - 

6 รศ.วนิดา 
รัตนมณี 

M.Sc. (Industrial Engineering),
Iowa State U., U.S.A., 2541

คงเดิม - 

7 ผศ.ดร.กลางเดือน 
โพชนา 

Ph.D. (Chemical Engineering), 
U. of Queensland, Australia, 2543

คงเดิม - 

8 ผศ.ดร.นภิสพร 
มีมงคล 

Ph.D. (Metallurgical and 
Materials Engineering), Illinois 
Institute of Technology, U.S.A., 2544 

คงเดิม - 

9 ผศ.ดร.รญัชนา 
สินธวาลัย* 

Ph.D. (Engineering for Manufacturing), 
U. of Manchester, U.K., 2549

คงเดิม* - 

10 ผศ.ดร.องุ่น* 
สังขพงศ ์

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Miami, U.S.A., 2543

คงเดิม* - 

11 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ ์
คงแก้ว 

วศ.ด. (อุตสาหการ), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

คงเดิม - 

12 ดร.สุริยา 
จิรสถิตสิน 

Ph.D. (Industrial and Systems 
Engineering), U. of Regina, Canada, 
2561 

คงเดิม - 

13 ดร.กุลภัสร ์
ทองแก้ว 

Ph.D. (Manufacturing Engineering 
and Management), U. of New 
South Wales, Australia, 2561 

คงเดิม - 

*อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
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(ต่อ) 
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
14 ดร.สลิตา 

เพชรสังข์ 
Ph.D. (Industrial and 
Manufacturing 
Systems Engineering), ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 

คงเดิม - 

15 - - ดร.ชุกรี แดสา Ph.D.Eng.(Mecanicical 
Engineering), 
Kasetsart Uneversity, 
2018 

เพื่อให้การเรียนการ
สอน  ด า เนิ นการ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ล าดับ 
ที ่

เดิม ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 ผศ.ดร.กลางเดือน 

โพชนา* 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
U. of Queensland, Australia, 2543

คงเดิม* - 

2 ผศ.ดร.รญัชนา 
สินธวาลัย 

Ph.D. (Engineering for Manufacturing), 
U. of Manchester, U.K., 2549

คงเดิม - 

3 ผศ.ดร.องุ่น 
สังขพงศ ์

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Miami, U.S.A., 2543

คงเดิม - 

4 รศ.ดร.ธเนศ 
รัตนวิไล 

Ph.D. (Mechanical Engineering), 
U. of Colorado, Boulder, U.S.A., 2545

คงเดิม - 

5 รศ.ดร.นิกร 
ศิริวงศ์ไพศาล 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Texas at Arlington, U.S.A, 2542

คงเดิม - 

6 รศ.วนิดา 
รัตนมณี 

M.Sc. (Industrial Engineering),
Iowa State U., U.S.A., 2541

คงเดิม - 

7 รศ.สมชาย 
ชูโฉม* 

M.E. (Mechanical Engineering),
U. of Auckland, New Zealand, 2532

คงเดิม* - 

8 รศ.ดร.เสกสรร 
สุธรรมานนท์ 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
U. of Miami, U.S.A, 2546

คงเดิม 

9 ผศ.ดร.นภิสพร 
มีมงคล 

Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Engineering), Illinois Institute of 
Technology, U.S.A., 2544 

คงเดิม - 

10 ผศ.ดร.สุภาพรรณ 
ไชยประพัทธ*์ 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
Iowa State U., U.S.A., 2545 

คงเดิม - 

11 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ ์
คงแก้ว 

วศ.ด. (อุตสาหการ), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

คงเดิม - 

12 ดร.สรุิยา 
จิรสถิตสิน 

Ph.D. (Industrial and Systems 
Engineering), U. of Regina, Canada, 
2561 

คงเดิม - 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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(ต่อ) 
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 

เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
13 ดร.กุลภัสร ์

ทองแก้ว 
Ph.D. (Manufacturing Engineering 
and Management), U. of New 
South Wales, Australia, 2561 

คงเดิม - 

14 - - ดร.ชุกรี แดสา Ph.D.Eng.(Mecanicical 
Engineering), Kasetsart 
Uneversity, 2018 

เพื่อให้การเรียนการ
สอน ด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 รศ.ดร.ชญานุช 
แสงวิเชียร* 

Ph.D. (Chemical Engineering), 
Johns Hopkins U., U.S.A., 2545 

คงเดิม* - 

2 รศ.ดร.ลือพงศ์ 
แก้วศรีจันทร์ 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), Colorado 
School of Mines, U.S.A., 2542 

คงเดิม - 

3 รศ.ดร.ผกามาศ 
เจษฎ์พัฒนานนท์* 

Ph.D. (BioScience and Technology), 
Cranfield U., U.K., 2544 

คงเดิม* - 

4 รศ.ดร.ราม 
แย้มแสงสังข*์ 

Ph.D. (Agricultural Engineering), 
The U. of Texas at Austin, U.S.A., 
2543 

คงเดิม* - 

5 รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
รัตนวิไล* 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), Colorado 
School of Mines, U.S.A., 2544 

คงเดิม* - 

6 รศ.ดร.กุลชนาฐ 
ประเสริฐสิทธ์ิ 

Ph.D. (Chemical  
Engineering), Lehigh U., U.S.A., 
2546 

คงเดิม - 

7 รศ.ดร.จันทิมา 
ช่ังสิริพร 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2548 

คงเดิม - 

8 รศ.ดร.ชาคริต 
ทองอุไร 

D.Ing. (Chemical Engineering),
Institute of Chemical Engineering,
France, 2525

ปรับลด เนื่องจาก
เกษียณอายุ
ราชการ 

9 รศ.ดร.สภุวรรณ 
ฏิระวณิชย์กุล 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2547 

ปรับลด เนื่องจาก
เกษียณอายุ
ราชการ 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



19 

(ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

10 ผศ.ดร.พรศิริ* 
แก้วประดิษฐ ์

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2551 

คงเดิม* - 

11 ผศ.ดร.สุรัสวดี 
กังสนันท์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2552 

คงเดิม - 

12 ผศ.ดร.สินินาฏ 
จงคง 

วศ.ด (วิศวกรรมเคมี), 
ม.สงขลานครินทร์, 2550 

คงเดิม - 

13 ดร.ทรงธรรม 
โพธิ์ถาวร 

ปร.ด (วิศวกรรมเคมี), 
ม.สงขลานครินทร์, 2559 

คงเดิม - 

14 ดร.ระชา 
เดชชาญชัยวงศ์ 

ปร.ด (วิศวกรรมเคมี), 
ม.สงขลานครินทร์, 2559 

คงเดิม - 

15 - - ผศ.ดร.
ปริญญา 
คงพรม 

วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2554 

เพื่อให้การเรียน
การสอน 
ด าเนนิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ล าดับ 
ที ่

เดิม ขอเพ่ิมเป็น เหตุผลใน 
การขอเพ่ิม ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 รศ.คณดิถ   
เจษฎ์พัฒนานนท ์

M.Eng. (Applied Electronics),
Tokyo Institute of
Technology, Japan, 2542

คงเดิม - 

2 รศ.ดร.ณัฎฐา  
จินดาเพ็ชร์ * 

Ph.D. (Interdisciplinary Course 
on Advanced Science and 
Technology), The U. of  
Tokyo, Japan, 2547 

คงเดิม* - 

3 รศ.ดร.พรชัย  พฤกษ์ภัท
รานนต ์

Ph.D. (Electrical Engineering), 
U. of Minnesota, Twin Cities,
U.S.A, 2547

คงเดิม - 

4 รศ.ดร.มิตรชัย 
จงเชี่ยวช านาญ 

Ph.D. (Electrical Engineering), 
U. of Surrey, U.K., 2545

คงเดิม - 

5 รศ.ดร.วิกลม   
ธีรภาพขจรเดช * 

Ph.D. (Telecommunications), 
U. of Pittsburgh, U.S.A , 2547

คงเดิม 
ไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6 ผศ.ดร.กุสุมาลย์  เฉลิมยา
นนท์ * 

Ph.D. (Power Electronics), 
U. of Colorado at Boulder,
U.S.A., 2546

คงเดิม* -

*อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
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(ต่อ) 
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเพ่ิมเป็น เหตุผลใน 

การขอเพ่ิม ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
7 ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะ

พาณิชย์กิจ 
Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering), University 
College London, U.K., 2556 

คงเดิม - 

8 ผศ.สาวิตร์  ตัณฑนุช วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 

คงเดิม - 

9 ผศ.อนุวัตร  ประเสริฐ
สิทธ ์

M.Sc. (Electrical Engineering),
The George Washington U.,
U.S.A., 2538

คงเดิม -

10 ดร.กิตติคุณ 
ทองพูล * 

Ph.D. (Electrical Engineering), 
U. of Kaiserslautern, Germany,
2558

คงเดิม* -

11 ดร.ชลากร 
ครุพงศ์สิริ 

Ph.D. (Electrical and 
Information Engineering), The 
University of 
Sydney, NSW, Australia, 2559 

คงเดิม* 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

12 ดร.ไพโรจน์ 
วุ่นชุม 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
สจ.ลาดกระบัง, 2553 

คงเดิม - 

13 ผศ.ดร.รักกฤตว์  
ดวงสร้อยทอง * 

Ph.D. (Electronic Engineering), 
U. of Surrey, U.K., 2556

คงเดิม 
ไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

14 ดร.วฤทธิ์ วิชกูล Ph.D. (Electrical Engineering), 
Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A., 2554 

คงเดิม - 

15 ดร.พลสิทธิ์ 
ศานติประพันธ ์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
ม.เทคโนโลยสีุรนารี, 2559 

คงเดิม -

16 ดร.อภิเดช 
บูรณวงศ ์

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
ม.สงขลานครินทร์, 2558 

คงเดิม* 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

-

17 รศ.ดร.ภาณุมาส 
ค าสัตย ์

Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering), 
Imperial College London, 
U.K., 2545

คงเดิม -

18 ดร.วสันต์ 
จันทรโชต ิ

Ph.D. (Electrical Engineering 
and Software Systems),  
King Mongkut’s U. of 
Technology North Bangkok, 
2563 

คงเดิม - 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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(ต่อ) 
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเพ่ิมเป็น เหตุผลใน 

การขอเพ่ิม ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
19 ดร.เกียรติ

ศักดิ์ 
เส้งช่วย 

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
ม.สงขลานครินทร์, 2563 

เพิ่มเติมเพื่อให้การ
ด าเนินการของ
หลักสูตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

20 ดร.เกียรติศักดิ ์
วงษ์โสพนากุล 

Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering), 
Wayne State U., U.S.A., 
2554 

เพิ่มเตมิเพื่อให้การ
ด าเนินการของ
หลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

21 ดร.มงคล 
แซ่เจีย 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
สจ.ลาดกระบัง, 2555 

เพิ่มเตมิเพื่อให้การ
ด าเนินการของ
หลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเพ่ิมเป็น เหตุผลใน 

การขอเพ่ิม ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 รศ.ดร.นิกร 

ศิริวงศ์ไพศาล* 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
University of Texas at Arlington, 
U.S.A., 2542 

คงเดิม* 

2 รศ.ดร.เสกสรร 
สุธรรมานนท์* 

Ph.D. (Industrial Engineering), 
University of Miami, U.S.A., 2546 

คงเดิม* 

3 ดร.อารยี ์
ธีรภาพเสรี* 

Ph.D. (Computer Science), 
Joseph Fourier University of 
Grenoble, France, 2548 

คงเดิม* 

4 ผศ.ดร.วรรณรัช 
สันติอมรทัต 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Manchester, U.K., 
2548 

คงเดิม 

5 ผศ.ดร.รญัชนา 
สินธวาลัย 

Ph.D. (Industrial Engineering) 
University of Manchester, U.K., 
2549 

คงเดิม 

6 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ ์
คงแก้ว 

วศ.ด.(อุตสาหการ),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

คงเดิม 

7 ผศ.ดร.ปรเมศวร ์
เหลือเทพ 

Ph.D. (Transportation 
Engineering), The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong 
Kong SAR, China, 2554 

คงเดิม 

8 รศ.ดร.พฤทธิกร 
สมิตไมตร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering), 
University of Kentucky, 
Lexington, Kentucky, U.S.A., 2547 

คงเดิม 
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 (ต่อ) 
ล าดับ 

ที ่
เดิม ขอเพ่ิมเป็น เหตุผลใน 

การขอเพ่ิม ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
9 พ.ญ.ภาสุร ี

แสงศุภวานิช 
อว. ปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยา, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2549 

คงเดิม 

10 น.พ.ชนนท์ 
กองกมล 

วว. (เวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวช
ศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2550 

คงเดิม 

11 ดร.ศรญัญ ู
กาญจน
สุวรรณ 

Ph.D.(Supply Chain & 
Logistics),  
RMIT University, 
Australia, 2017 

เพิ่มเตมิเพื่อให้การ
ด าเนินการของ
หลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

12 ดร.ภานุพงศ์ 
วิจิตรคณุากร 

Ph.D.(Mathematics), 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
USA, 2017 

เพิม่เตมิเพื่อให้การ
ด าเนินการของ
หลักสตูรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสาร 3 
ขอปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ดังนี้ 
ล าดับ 

ที่ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 

ขอปรับลด/เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ศ.ดร.วัชรินทร์ 

รุกขไชยศิริกุล 
Ph.D. (Organic Chemistry), 
Australian National Univ., 
Australia, 2530 

คงเดิม 

2. รศ.ดร.กานดา 
ปานทอง 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.มหิดล, 
2542 

คงเดิม 

3. รศ.ดร.ปณต 
ถาวรังกูร 

D. Phil. (Physics/Biophysics),
Univ. of Waikato, New
Zealand, 2528

คงเดิม 

4. รศ.ดร.พงศธร 
อมรพิทักษ์สุข* 

Dr. de troisieme cycle/ 
(Chemie desmateriaux), Univ. 
Montpellier II, France, 2550 

คงเดิม* 

5. รศ.ดร.วิลาวัลย์ 
มหาบุษราคัม 

Ph.D. (Organic Chemistry), Univ. 
of Sydney, Australia, 2536 

คงเดิม 

6. รศ.ดร.สุชาดา 
จันทร์พรหมมา 

Ph.D. (Chemistry), Univ. 
Sains Malaysia, Malaysia, 
2547 

คงเดิม 

7. ผศ.ดร.ขวัญฤทัย 
ธาตุเพ็ชร 

Ph.D. (Chemistry) Univ. of 
California, Irvine, U.S.A., 2553 

คงเดิม 

8. ผศ.ดร.จงดี 
บูรณชัย* 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครนิทร์, 
2550 

คงเดิม* 

9. ผศ.ดร.จุฑานัฏ 
แก้วบ ารงุ 

Ph.D. (Organic Chemistry), Univ. 
of Pennsylvania, U.S.A., 2554 

คงเดิม 

10. ผศ.ดร.นรารักษ์ 
หลีสกุล* 

Dr. Techn. (Photochemistry), 
Graz Univ. of Technology, 
Austria, 2550 

คงเดิม* 

11. ผศ.ดร.พิพัฒน ์
ชูโต 

Ph.D. (Analytical Chemistry), 
Taxas A & M Univ., U.S.A., 2532 คงเดิม 

12. ผศ.ดร.สุดา 
จักรทอง* 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม. มหิดล, 
2547 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอปรับลด/เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

13. ผศ.ดร.เยาวภา 
สุขพรมา 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), ม.สงขลา
นครินทร์, 2548 คงเดิม 

14. ผศ.ดร.อาภรณ์ 
นุ่มน่วม 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 

คงเดิม 

15. ผศ.ดร.เสาวนิต 
ทรายทอง 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 

คงเดิม 

16. ผศ.ดร.โอภาส 
บุญเกิด 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2554 

คงเดิม 

17. ผศ.ดร.จิตตรียา 
ตันสกุล 

Ph.D. (Chemistry and 
Biochemistry), Univ. of 
California, Santa Cruz, U.S.A., 
2555 

คงเดิม 

18. ผศ.ดร.ฐิติมา 
รุจิราลัย 

Ph.D. (Chemistry), Univ. of 
Bristol, U.K., 2550 

คงเดิม 

19. ผศ.ดร.นีรนุช 
ภู่สันต ิ

Ph.D. (Chemical Engineering 
and Applied Chemistry), Aston 
Univ., U.K., 2556 

คงเดิม 

21. ผศ.ดร.วรากร 
ลิ่มบุตร 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2550 

คงเดิม 

23. ผศ.ดร.อุไร
วรรณ 
ศิริมหาชัย 

ปร.ด. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2553 คงเดิม 

20. ดร.สุพรรณี 
ดวงทอง 

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), ม.เชียงใหม่, 
2547 

คงเดิม 

22. ดร.แหลมทอง 
ชื่นชม 

Dr. rer.nat (Physical Chemistry), 
Justus Liebig Univ. of Giessen, 
Germany, 2556 

คงเดิม 

24. ดร.พันธุ์วด ี
วัฒนสนิ 

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), ม.มหิดล,  
2559 

คงเดิม 

25. ดร.อภิชาติ 
เพ็งด า 

- วท.ด. (เคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2560
-Ph.D. (Electrical and Information 
Engineering), Nigata Univ., Japan, 
2560  

คงเดิม 

26. ดร.ทรรศิดา 
สุขสวัสดิ ์

Ph.D. (Chemistry), Univ. of 
Edinburgh, U.K., 2558 

คงเดิม 

27. ผศ.ดร.สุรจิตร 
ทีฆสกุล* 

Ph.D. (Chemical Engineering), 
Univ. of Missouri-Columbia, U.S.A., 
2540 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากเกษียณอายุงาน 

28. ดร.ภุชงค์ Ph.D. (Analytical Chemistry), Univ. ดร. Ph.D.(NanoEngineering), เนื่องจากอาจารย์ทา่นเดิม
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ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอปรับลด/เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

วรรัตนานุรักษ ์ of Aberdeen, U.K., 2544 อิทธิพล 
จีระ
พันธ ์

Univ. of California, San 
Diego, U.S.A., 2562 

ลาออกจากราชการ 

* อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร
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เอกสาร 4 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1)  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 ดร.วิไลพร 
สมานกสิกรณ์* 

Ph.D. (Nursing), Univ. of 
Virginia School of 
Nursing, U.S.A., 2561 

ดร.ปราณี 
ค าจันทร์* 

ปร.ด.(การพยาบาล), ม.
สงขลานครนิทร์, 2561 

เนื่องจากท่านเดิมผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.1 

2 รศ.ดร.วราภรณ ์
คงสุวรรณ 

Ph.D. (Nursing), Florida 
Atlantic Univ., U.S.A., 
2552 

คงเดิม 

3 รศ.ดร.ปิยะนุช 
จิตตนูนท์ 

Ph.D. (Nursing), Case 
Western Reserve Univ., 
U.S.A., 2545 

คงเดิม 

4 รศ.ดร.กิตติกร 
นิลมานัต 

Ph.D. (Nursing), La Trobe 
Univ., Australia, 2545 คงเดิม 

5 ผศ.ดร.วันธณ ี
วิรุฬห์พานิช* 

Ph.D. (Nursing),  
Univ. of Washington, 
U.S.A., 2545 

คงเดิม* 

6 ผศ.ดร.วิภา 
แซ่เซ้ีย 

Ph.D. (Nursing), Univ. of 
Missouri-Columbia, 
U.S.A., 2548 

รศ.ดร.วิภา แซ่เจีย 
(ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึน้) 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการจาก ผศ. เป็น รศ. 

7 ผศ.ดร.จารุวรรณ 
กฤตย์ประชา 

Ph.D. (Nursing), Univ. of 
Michigan, U.S.A., 2547 คงเดิม 

8 ผศ.ดร.ศศกิานต์ 
กาละ 

ปร.ด. (การพยาบาล),  
ม.สงขลานครนิทร์, 2552 

รศ.ดร.ศศกิานต์ กาละ 
(ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึน้) 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการจาก ผศ. เป็น รศ. 

9 ผศ.ดร.อรวรรณ 
หนูแกว้ 

Ph.D. (Nursing), Univ. of 
Missouri-Columbia, 
U.S.A., 2553 

คงเดิม 

10 ผศ.ดร.เพลินพิศ 
ฐานิวัฒนานนท ์

Ph.D. (Nursing), Univ. of 
New England, Australia, 
2539 

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท ์
(ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึน้) 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการจาก ผศ. เป็น รศ. 
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ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

11 ดร.พิสมัย 
วัฒนสิทธิ์* 

ปร.ด. (การพยาบาล), 
ม.สงขลานครนิทร์, 2552 

ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์* 
(ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึน้) 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็น ผศ. 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม วาระท่ี 6.2 
เอกสาร 1 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

เดิม  ใหม ่

นางสาวอาทิตยา   นิตย์โชติ * 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Computer Science), University  of
Southampton, UK, 2555
- M.Sc. (Web Technology), University  of
Southampton, UK, 2551
- B.Sc.(Computer Science), Bangalore University,
India, 2550

คงเดิม * 

นายธเนศ  ปานรัตน์ * 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (ชวีวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี, 2546

คงเดิม * 

นายธาดา   หวังธรรมม่ัง * 
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