
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 111(16/2563)  

วันพุธที่ 9  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  

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

 
    ผู้มาประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษำกำร)                                       (ท ำหน้ำที่ประธำน)     
2. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต (แทน) 
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
    ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพจน์  โกวิทยำ 
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพหลักสูตร กรรมกำร 

ดร.กวินพัฒน์  สิริกำนติโสภณ 
5. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ กรรมกำร 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอภำส  เกำไศยำภรณ์ 
6. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้   กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ ปำนรัตน์ 
7. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรรับนักศึกษำ                                         กรรมกำร 

อำจำรย์เจษฎำ โมกขกุล 
8. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร     กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์  บำงโชคดี   
9. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและทักษะกำรเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์         
10.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวลัย์  เลิศเลอวงศ์     
11.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะวิทยำศำสตร์   กรรมกำร 

ดร.กิติพล นวลทอง (แทน) 
12.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ     
13.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงกันยิกำ  ช ำนิประศำสน์ 
14.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุวรรณ  กฤตย์ประชำ 
15.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม   
16.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์  กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 
17.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรแพทย์แผนไทย  กรรมกำร 

นำยมำนะ รักษว์งศ์  (แทน) 
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18.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ  คณะเทคนิคกำรแพทย์     กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นัฐ  ตณัศิลำ           
19.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  กรรมกำร 
 ดร.น.สพ.ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ 
20.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและคุณภำพหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 

ดร.รุชดี  บิลหมัด 
21.รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ   คณะศิลปศำสตร์     กรรมกำร 

ดร.อัญชนำ  รักทอง      
22.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
 นำงเยำวนำ เสสสระ (แทน)                              
23.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำเขตหำดใหญ่  กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทิตยำ นิตย์โชติ      
24.รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธินี  สินุธก 
25.ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสันติศึกษำ กรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบง   ชัยเจริญวัฒนะ       
26.ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนโยบำยสำธำรณะ      กรรมกำร 

ดร.กุลทัต  หงส์ชยำงกูร  (รักษำกำร) 
27.หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร ส ำนักกำรศึกษำฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวสินีนำฏ   บุญช่วย (รักษำกำร) 
28.นำงสำววิภำดำ   หนูอุไร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำ กรรมกำร      
3. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ กรรมกำร 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 
 

เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพรรณ ไชยประพัทธ์  
2. นำงสำวอรวรรณศิริ  หนูอุไร  

 
เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์     
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์  
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำนุช แสงวิเชียร 
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เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. ศำสตรำจำรย์ ทพญ.ปริศนำ ปริพัฒนำนนท์ 
 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์และ             
แม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์     
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรำงค์  สุทธปรียำศรี 
 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพญ.ดวงพร  เกิดผล 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สธุินี  สินุธก          
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์  รงค์สยำมำนนท์ 
3. ดร.พลชำติ  โชติกำร 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุไรวรรณ ศิริมหำชัย              
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติมำ รุจิรำลัย                     
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.โอภำส บุญเกิด 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พันโทหญิงวิภำพรรณ ขิมมำกทอง    
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตุลำภรณ์ ว่องธวัชชัย                   
3. ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง      
 
เรื่ อง  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ                         
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                
คณะวิทยาศาสตร์ 
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1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรำพร วรรณนำ           
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มลวดี วงศ์ลำภสุวรรณ    
 
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย                
2. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ     
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย                
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก                   
3. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ     
 
เรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำโมทย์ ทองสุข   
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชัญำนันท์  เที่ยงจรรยำ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุตวิรรณ  ปุรินทรำภิบำล 
4. นำงสำวสุธำ  จันทร์เอิบ 
 
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดชำ เสริมวิทยวงศ์            
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พันทิพำ รุณแสง                
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลัดดำ ลีละวัฒน์วัฒนำ         
 
เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ดร.สุธิรำ พลันสังเกตุ              
2. อำจำรย์สุขกมล สุขพิศิษฐ์  
 
เรื่อง การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
1. ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
1. นำงสำวนุจนำรถ  เกียรติขวัญบุตร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
1. นำงปวริศำ  เสง้เสน 
2. นำงสำวเบญจวรรณ  ตรีรำนุรัตน ์
3. นำงสำวปวีณรัตน์  ณ พัทลุง  
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ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
2. นำงสำวอัญชลี   อรรจนโรจน์   รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
3. นำงสำวดลณพร  ชำติพันธ์      รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
3. นำงเจิดจันทน์  อติพันธ์ 
4. นำงสำวบุปผำ  ภูมำวงค์ 
5. นำงสำววิไลลักษณ์  ปรีชำพำนิช 
6. นำงสำวนฤชล  หวังวุฒ ิ
7. นำงอุไรรัชต์   รำชพิทักษ์ 
8. นำงจิรำภรณ์   ระฆัง 
9. นำงสำวนลินี  จิโรภำส 
  
เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ รองประธำนคนที่  1 แจ้งว่ำได้รับมอบหมำย
จำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประธำนที่ประชุมให้ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม จำกนั้นกล่ำวเปิดกำรประชุม และ
ด ำเนินกำรตำมวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธำนแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบว่ำ สืบเนื่องจำกโครงกำรผู้บริหำรพบนักศึกษำ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 
ธันวำคม 2563 และมีประเด็นในกำรสอบถำมจำกที่ประชุม เกี่ยวกับกำรสอบผ่ำนทำงระบบ LMS@PSU ว่ำมีปัญหำ
ขัดข้องและล่มบ่อยครั้ง ประธำนจึงขอให้ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ แจ้งต่อที่ประชุม 
เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ LMS@PSU  
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  แจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบว่ำ ระบบ 
LMS@PSU เป็นระบบส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นระบบการสอบ
ออนไลน์ เพรำะประสิทธิภำพของระบบ LMS@PSU สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนในช่วงเวลำเดียวกันได้ประมำณ       
400 คน หำกจัดสอบในช่วงเวลำเดียวกัน โดยมีผู้สอบจ ำนวนมำกกว่ำที่ก ำหนด จะท ำให้ระบบขัดข้องและล่ม  และ
หากต้องการจัดสอบออนไลน์ควรใช้งานที่ระบบ PSU e-Testing ซ่ึงสำมำรถรองรับผู้ใช้งำนในช่วงเวลำเดียวกันได้
ประมำณ 1,200 คน โดยในกำรใช้งำนให้แจ้งไปยังส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือเตรียมระบบรองรับ
กำรใช้งำนสอบออนไลน์   
  ประธำนจึงขอควำมร่วมมือคณะกรรมกำรทุกท่ำน แจ้งต่อไปยังคณะ หรือผู้ใช้งำนดังกล่ำว เพ่ือใช้
งำนระบบให้ถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค ์
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  กำรรับทรำบผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ 110(15/2563) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 (ก ำหนดทักท้วง วันที่ 4 ธันวำคม 2563) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
  

วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
           ไม่มี 
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
และระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและ
ระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร 
วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับควำมเห็นดังต่อไปนี้ไปด ำเนินกำร  โดยในกำรด ำเนินกำรให้หำรือ
ร่วมกับผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและทักษะกำรเรียนรู้                           
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำกำรแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร
พิจำรณำต่อไป  ดังนี้ 
  1. ทบทวนรำยวิชำเลือก เนื่องจำกในหลักสูตรมีหลำยรำยวิชำ โดยอำจจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ  หรือ
บูรณำกำรเป็นรำยวิชำโมดูล 
  2. ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร ให้แยกตำรำงและแสดงให้เห็นควำมต่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ระหว่ำงหลักสูตรมหำบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต ให้ชัดเจน  
    3. ทบทวนกำรก ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ทั้ง 
5 ด้ำน โดยทุกหมวดวิชำต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 
50 ต้องมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ ซึ่ง 
PLOs ของหลักสูตร แสดงควำมควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำนคุณวุฒิ ยังไม่ครบ 3 ด้ำน ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว   เช่น 
PLO1 PLO3 PLO4 โดยให้เขียนแยกตำรำงระหว่ำงหลักสูตรมหำบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
  4. หน้ำ 73  แผน ก 2 ข้อ 4.3 และ หน้ำ 74 ข้อ 5.3 ให้ตัดข้อควำม “เพ่ิมเติมขึ้นตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัยกรณีวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และกรรมกำรหลักสูตรก ำหนดเทียบเท่ำดังกล่ำว”ออก 
  5. หน้ำ 133 ทบทวนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ Knowledge (K)  Attitude 
(A)  Skill (S) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร  ซึ่งไม่ควรก ำหนด K A S เหมือนกันทัง้หมด
ในแต่ละPLOs เช่น PLO 1  PLO 2 และPLO 3 ก ำหนด Attitude (A) เหมือนกัน  รวมทั้งทบทวน Knowledge (K) 
ใน PLO 2 ซึ่งต้องเพ่ิมควำมรู้ทำงด้ำนอุตสำหกรรม และPLO 5 ให้ทบทวน Knowledge (K)  และเพ่ิมSkill (S)     
ให้สอดคล้องกันด้วย  
  

 4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย
ปรับปรุงมำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560      
เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้รับควำมเห็นดังต่อไปนี้ไปด ำเนินกำร  โดยในกำรด ำเนินกำรให้หำรือ
ร่วมกับผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและทักษะกำรเรียนรู้                           
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำกำรแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร        
พิจำรณำต่อไป  ดังนี้ 
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   1. หน้ำ 6 และหน้ำ 34-36 ตำรำงคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและตำรำงคุณวุฒิของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร ขอให้ระบุประเทศที่จบในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศด้วย 
  2. หน้ำ 13 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำทุกแผนกำรศึกษำให้ปรับแก้ไขข้อควำม  
  จากเดิม 
  -  คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น ๆ  น อ ก เ ห นื อ จ ำ ก ที่ ก ำ ห น ด ข้ ำ ง ต้ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563 (ภำคผนวก ง-1) และหำกผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
  เป็น 
  - คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และนอกเหนือจำกที่
ก ำหนดข้ำงต้นให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563 
(ภำคผนวก ง-1)  
  3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมหำบัณฑิต แผน ก 1 หน้ำ 62 ขอให้ตัด “ข้อ 3) กรณี
นักศึกษำโครงกำรอุดมศึกษำเพ่ืออุตสำหกรรม (Higher Education for Industry) ต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
...” ออก เนื่องจำก แผน ก 1 ต้องเป็นผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติ หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  อนึ่ง กรณีนักศึกษำโครงกำรอุดมศึกษำเพ่ืออุตสำหกรรม 
(Higher Education for Industry) หลักสูตรสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ โดยอำจใช้วิธีกำรเทียบโอน รำยละเอียดตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563ข้อ9.รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำฯ 
  4. ตรวจสอบภำคผนวก ข ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้ถูกต้องตำมเกณฑ์  
โดยผลงำน Proceeding จะต้องระบุเลขหน้ำด้วย เช่น ผลงำนทำงวิชำกำรของ รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ ให้ระบุ
เลขหน้ำให้ครบถ้วน  
    5. ทบทวนกำรเขียนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ฯ (PLOs)  โดยระบุสิ่งที่คำดหวังว่ำนักศึกษำสำมำรถท ำได้ 
เมื่อเรียนจบ โดยให้เขียนแยกตำมแผนกำรศึกษำที่ก ำหนด/ เน้นตำมเอกลักษณ์ของหลักสูตร และให้เห็นจุดต่ำง
ระหว่ำงหลักสูตรมหำบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต ให้ชัดเจน 
   6. ขอให้เพ่ิมค ำว่ำ “Module: ....”  ในกำรเขียนชื่อชุดวิชำที่เป็นภำษำอังกฤษในทุกที่ที่ปรำกฏ เช่น 
   เดิม 230-641 ชุดวิชำหลักปฏิบัติกำรหน่วยทำงวิศวกรรมเคมีแบบบูรณำกำร 6((4)-4-10) หนวยกิต  
      (Integrated Chemical Engineering Unit Operations)    
   เป็น 230-641 ชุดวิชำหลักปฏิบัติกำรหน่วยทำงวิศวกรรมเคมีแบบบูรณำกำร 6((4)-4-10) หนวยกิต  
      (Module: Integrated Chemical Engineering Unit Operations) 
    7. ขอให้ตรวจสอบประเด็นกำรพิมพ์เนื้อหำตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 

   
 4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   คณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขต
หำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวนวิธีกำรวัดและประเมินผล PLO 4 และPLO 7 ในประเด็นกำรสื่อสำร โดยระบุให้ชัดเจน
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรต้องกำร  



-8-                                                                       
 

  2. หน้ำ 35 ข้อ 5 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรือวิจัย ข้อ 5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ             
ย่อหน้ำที่ 1 แก้ไขข้อควำม จำกเดิม “...โดยได้รับทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยจากทุนวิจัยวิทยำนิพนธ์จำกบัณฑิต
วิทยำลัย...” เป็น “...โดยได้รับทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์จำกบัณฑิตวิทยำลัย...” 
  3. ทบทวนกำรกระจำยควำมรับผิดชอบ PLOs สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)  ของ PLO 7 
โดยระบุควำมรับผิดชอบหลักมำกกว่ำ 1 รำยวิชำ เพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ยิ่งขึ้น  
   4. หน้ำ 53 ข้อ 3.1 กำรรับนักศึกษำ ข้อ 3.1.2 แก้ไขค ำว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
...” เป็น “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563” และแก้ไขทุกที่ที่
ปรำกฏ 
   5. หน้ำ 57 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ 7.1 ระดับปริญญำเอก ข้อ1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำง
น้อย  ร้อยละ 80” ออก  
   6. หน้ำ 83 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 2 และ 3 ของ รศ.ดร.จิรัฐ  มีเสน  ขอให้เรียงจำกปี 2020 
และ 2019 ตำมล ำดับ 
   7. หน้ำ 107 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 8 ของ รศ.ดร.ศรีสุรำงค์  สุทธปรียำศรี ขอให้แก้ไขกำร
สะกด   ชื่อภำษำอังกฤษ จำกเดิม “Suttapreyasir S.” เป็น “Suttapreyasri S.” 
   8. หน้ำ 113 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 3, 4 และ 5 ของ รศ.ดร.สุพัชรินทร์  พิวัฒน์ ขอให้เรียง
จำกปี 2020 และ 2019 ตำมล ำดับ 
   9. หน้ำ 115-116 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 3, 4, 5 และ 6 ของ รศ.ดร.อุดม  ทองอุดมพร ขอให้
เรียงจำกปี 2019 และ 2018 ตำมล ำดับ 
   10. ขอให้ตรวจสอบประเด็นกำรพิมพ์เนื้อหำตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง เช่น เพ่ิมข้อมูลของ 
PLO 8 ในเล่มหลักสูตร เนื่องจำกหลักสูตรพิมพ์ตก   
  
 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   คณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ-   
ช่องปำก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  เพื่อคณะกรรมกำร
วิชำกำรวิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้ำ 81 หมวดที่ 5 เกณฑ์กำรส ำเร็จฯ แผน ก 2 ข้อ 3) แก้ไขค ำว่ำ “ผู้สำเร็จกำรศึกษำ” เป็น  
“ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ” 
   2. หน้ำ 83 หมวดที่ 7 กำรรับนักศึกษำ ข้อ 3.1.2 แก้ไขค ำว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัย...” เป็น  
“ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563” และแก้ไขทุกท่ีที่ปรำกฏ 
   3. หน้ำ 86  ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  ข้อ1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
   4. หน้ำ 156 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 8 ของ รศ.ดร.ศรีสุรำงค์  สุทธปรียำศรี ขอให้แก้ไขกำร
สะกดชื่อภำษำอังกฤษ จำกเดิม “Suttapreyasir S.” เป็น “Suttapreyasri S.” 
 
 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  คณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่องปำก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ         
ดังรำยละเอียด  ตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 4 หมวดที่ 1 ข้อ 11.2 สถำนกำรณ์ฯ ทำงสังคมฯ แก้ไขค ำว่ำ “อำจยุ” เป็น “อำยุ” 
  2. หน้ำ 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ แผน ก 1 ให้พิมพ์ค ำว่ำ “และ” ต่อท้ำยข้อ 1. และ
พิมพ์    ค ำว่ำ “หรือ” ต่อท้ำยข้อที่ 2. ดังนี้ 
    1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี... สภำวิชำชีพจำกประเทศต้นสังกัด และ 
  2. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม... จำกสถำบันหลักท่ีทันตแพทยสภำรับรองแล้ว หรือ 
   3. หน้ำ 10 ข้อ 3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร แผน ก 2 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขจ ำนวนหน่วยกิต แต่
ละหมวดวิชำให้ถูกต้องตรงกับจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก ำหนด  
   4. หน้ำ 29 ข้อ 5.2 ปรับกำรเขียนมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  โดยให้ระบุในลักษณะ Course 
Learning Outcome (CLO)  
   5. หน้ำ 38-39 หมวดที่ 4 แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ สู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ขอให้พิจำรณำทบทวนก ำหนดควำมรับผิดชอบหลัก และควำมรับผิดชอบรอง โดยก ำหนดผลกำรเรียนรู้
ในแต่ละรำยวิชำให้มีครบทั้ง 5 ด้ำน แต่อำจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้ำนก็ได้ ส ำหรับกรณีที่กำรจัดกำรในบำง
หลักสูตรไม่สำมำรถก ำหนดผลกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำได้ครบทั้ง 5 ด้ำนนั้น ควรให้มีกำรก ำหนดแต่ละรำยวิชำใน
ทุกหมวดวิชำต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผล
กำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ  และรวมทั้ง
หลักสูตรต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน 
   6. หน้ำ 40 ทบทวนกำรเขียนควำมคำดหวังผลลัพธ์กำรเรียนรู้เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุสิ่งที่นักศึกษำสำมำรถท ำได้ เมื่อเรียนจบ
แต่ละชั้นปี โดยให้เขียนแยกตำมแผนกำรศึกษำท่ีก ำหนดให้ชัดเจน  
    7. หน้ำ 48 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก   
 
 4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     คณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมำจำก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม 
  มติ ที่ ป ร ะชุ ม  เ ห็ นชอบ  โ ดยมี ข้ อ เ สนอแนะ ให้หลั กสู ต ร รั บ ไป พิจำ รณำด ำ เนิ นกำร                                      
ก่อนเสนอ คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร พิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้ำ 38 ขอให้ก ำหนดกำรกระจำยควำมรับผิดชอบผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)       
สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ของทุกวิชำ (ขำดรำยวิชำของหมวดวิชำเลือก) 
   2. ขอให้ตรวจสอบประเด็นกำรพิมพ์ข้อมูลเนื้อหำตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 
  3. กำรเขียนชื่อชุดวิชำภำษำอังกฤษ ขอให้เพ่ิมค ำว่ำ “Module:” ทุกที่ที่ปรำกฏ เช่น    
         เดิม   642-513 ชุดวิชำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล:แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้  
                                (Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application) 
       เป็น   642-513  ชุดวิชำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล:แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้  
           (Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application) 
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 4.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  คณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ           
ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้ำ 58 PLO 2 แก้ไขค ำว่ำ “พัฒนำเอง” เป็น “พัฒนำตนเอง” และแก้ไขทุกท่ีที่ปรำกฏ 
   2.หน้ำ 73 หมวดที่ 7 กำรรับนักศึกษำ ข้อ 3.1.2 แก้ไขค ำว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัย            สงขลำ
นครินทร์...” เป็น “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563” และแก้ไข
ทุกที่ที่ปรำกฏ 
   3. หน้ำ 76 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
   4. หน้ำ 111 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 8 ของ รศ.ดร.ศรีสุรำงค์  สุทธปรียำศรี ขอให้แก้ไขกำร
สะกดชื่อภำษำอังกฤษ จำกเดิม “Suttapreyasir S.” เป็น “Suttapreyasri S.” 
   5. หน้ำ 124 ผลงำนทำงวิชำกำรล ำดับที่ 1 และ 2 ของ ผศ.ทพญ.มุทิตำ  ว่องสุวรรณเลิศ ขอให้
แก้ไขกำรสะกดชื่อ “Wongsuwanlertb” เป็น “Wongsuwanlert” 
   6. ตรวจสอบกำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ ในประเด็น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และควำมรับผิดชอบหลัก/ควำมรับผิดชอบรอง (Curriculum Mapping) เช่น               
รำยวิชำ 667-731 เป็นรำยวิชำที่รับผิดชอบหลักของ PLO 1 PLO 3 PLO 5 และPLO 8 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องคุณธรรม  บทบำทผู้น ำและผู้ตำม แต่ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ไม่ปรำกฏในเรื่องคุณธรรม  บทบำทผู้น ำและผู้ตำม 
 
 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
     คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วิทยำเขตหำดใหญ่ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559            
เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 48 ทบทวน PLO2 เนื่องจำกมี Sub PLO หลำยข้อ  ซึ่งบำงข้ออำจก ำหนดเป็น PLO หลัก 
หรือบำงข้ออำจบูรณำกำรกันเป็น PLO หลัก เช่น เช่น Sub PLO ข้อ 2.4 และ 2.5 และชูจุดเด่นทำงด้ำนกำรบูรณำ
กำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด้วยกำรประยุกต์ใช้ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic 
Information Systems : GIS)  ด้วย  
   2. หน้ำ 60 ทบทวนควำมคำดหวังของผลลัพธ์กำรเรียนรู้เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ให้มีควำมสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่หลักสูตรก ำหนดไว้ โดยต้องเขียนให้เห็นพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียนใน
แต่ละชั้นปี และต้องสอดคล้องกับรำยวิชำและ PLOs ของหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ ในควำมคำดหวังของผลลัพธ์ยังไม่เขียน
แสดงให้เห็นถึง PLO3   
   3. หน้ำ 63 ให้ตัดหรือแก้ไขข้อควำม เดิม ข้อ2) ส ำหรับวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์...
หรือผลงานนวัตกรรม หรือสร้ำงสรรค์จำกวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น   เป็น  ข้อ2) ส ำหรับวิทยำนิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยำนิพนธ์...หรือผลงานนวัตกรรม... (ให้ตัดค ำว่ำผลงำนนวัตกรรม...ออก หรือใส่ค ำว่ำผลงำนสิทธิบัตร หรือ    
อนุสิทธิบัตร แทน โดยให้เลือกอย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง)   
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  4. หน้ำ 74 – 88 ภำคผนวก ก ขอให้ปรับขนำดและรูปแบบตัวอักษรให้เป็นแบบเดียวกันตลอด      
ทั้งภำคผนวก 
  5. หน้ำ 89 – 125 ภำคผนวก ข ภำระงำนสอนและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ให้ปรับรูปแบบกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งภำคผนวก  และตรวจสอบผลงำน         
ทำงวิชำกำร โดยให้ระบุปี พ.ศ. และระบุเลขหน้ำใน Proceeding ด้วย เช่น หน้ำ 91 และหน้ำ 105 เป็นต้น  
  6. หน้ำ 117 ตรวจสอบอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร นำงสำวดรณีกร สุปันตี เนื่องจำกวุฒิที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นวุฒิทำงด้ำนสังคมศำสตร์ ซึ่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิด
สอน หรือมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เก่ียวข้องกับทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
  7. หน้ำ 131 – 133 ขอให้ทบทวน กำรกระจำย K A S กับรำยวิชำบังคับของหลักสูตร เนื่องจำก
นักศึกษำที่เรียนแผน ก 2 หำกไม่ได้ลงรำยวิชำในหมวดวิชำเลือก 3 หน่วยกิตท่ีมี K11, K14, A5 และ S9 และนักศึกษำ
ที่เรียนแผน ข หำกไม่ได้ลงรำยวิชำในหมวดวิชำเลือก 15 หน่วยกิตที่มี K11 จะท ำให้นักศึกษำไม่ได้รับ K A S ที่น ำมำ
สร้ำง PLOs ของหลักสูตรได้อย่ำงครบถ้วน 
   8. หน้ำ 140 – 144 ภำคผนวก ค-3 ขอให้พิจำรณำเลือกวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นทักษะ
กระบวนกำรคิดในแต่ละรำยวิชำให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
 

 4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยำศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559   เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำ-
เขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 9 ชื่อ นำมสกุลฯ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้องและตรงกัน 
    1.1 ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของอำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 1 ระหว่ำงหน้ำ 3 และ       
หน้ำ 23  
    1.2 สำขำวิชำของอำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 2 และ 4 ระหว่ำงหน้ำ 3, 23 และ 25 ตำมล ำดับ 
    1.3 เลขบัตรประชำชน ของอำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 5 ระหว่ำงหน้ำ 3 และ 25 
   2. หน้ำ 10 หมวดที่ 3 ข้อ 2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิตฯ แก้ไขชื่อบังคับค ำว่ำ “ระดับบัณฑิตศึกษำ” 
เป็น “ชั้นบัณฑิตศึกษำ”  
   3. หน้ำ 44 หมวดที่ 7 ขอให้แก้ไขในประเด็นต่อไปนี้ 
    3.1 ข้อ 2.2 กำรได้งำนท ำฯ ขอให้แก้ไขข้อควำม เป็น “...หลักสูตรได้มีกำรตรวจสอบผลงำนวิจัย
ของผู้ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่ก ำหนด” 
    3.2 ข้อ 4.1 แก้ไขค ำว่ำ “ระเบียบ” เป็น “ข้อบังคับมหำวิทยำลัย...” 
    4. หน้ำ 58 แก้ไขกำรเขียนชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 1 โดยระบุวุฒิกำรศึกษำ เป็น
“ศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์  รุกไชยศิริกุล” 
   5. หน้ำ 60 แก้ไขต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 3 เป็น “รศ.ดร.จงดี         
บูรณชัย” และให้ระบุค ำว่ำ “(นำมสกุลเดิม “ธรรมเขต”) เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรระบุชื่อผู้วิจัยในผลงำนวิจัย 
    6. หน้ำ 67 แก้ไขวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 9 เป็น “Ph.D. (Chiemie des 
Materiaux)” เพ่ือให้ข้อมูลตรงกับหน้ำ 23  
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    7. หน้ำ 94 แก้ไขวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 29 เป็น “D.Phil (Organic 
Chemistry)” เพ่ือให้ข้อมูลตรงกับหน้ำ 26 
  8. หน้ำ 111 ข้อมูลรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนฯ (WIL) ขอให้แก้ไข
ข้อควำมเหนือตำรำง โดยระบุข้อมูลให้เป็นไปตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
 
 4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยำศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  
พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 2 หมวดที่ 1 ข้อ 6 สถำนภำพของหลักสูตรฯ ขอให้แก้ไขค ำว่ำ “สำขำกำยวิภำคศำสตร์” 
เป็น “สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์” 
  2. หน้ำ 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ ข้อ 2 ปรับข้อควำมเป็น  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
กรณีผู้เข้ำสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ดังกล่ำว อำจได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำศึกษำ ตำมดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563  
   3. หน้ำ 11 หมวดที่ 3 โครงสร้ำงหลักสูตร ขอให้แก้ไขรูปแบบกำรเขียนชื่อภำษำอังกฤษของ
รำยวิชำ 321-654 ชุดวิชำเทคนิคกำรวิจัยฯ จำก “Module (Techniques in Cell and Tissue Research)” เป็น 
“Module: Techniques in Cell and Tissue Research” และแก้ไขทุกท่ีที่ปรำกฏตลอดเล่มหลักสูตร 
   4. หน้ำ 18 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้แก้ไขในประเด็นต่อไปนี้ 
    4.1 ขอให้จัดเรียงข้อมูลสถำบันของอำจำรย์ฯ ล ำดับที่  2 ให้สอดคล้องกับแต่ละวุฒิกำรศึกษำ 
 4.2 ให้น ำรำยชื่ออำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 7 และ 10 จัดอยู่ในหัวข้อ “3.2.2 อำจำรย์ประจ ำ” 
เนื่องจำกคุณสมบัติระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำแตกต่ำงกัน รวมถึงให้สอดคล้องกับข้อมูลใน
ภำคผนวก ข-2 
   5. หน้ำ 37 หมวดที่ 7 กำรก ำกับมำตรฐำน ข้อ 2. คอลัมน์ “วิธีกำรด ำเนินกำร” ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“ระเบียบ...” เป็น “ข้อบังคับ...” และแก้ไขทุกท่ีที่ปรำกฏ   
   6. หน้ำ 42 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
   7. แก้ไขกำรระบุเลขหน้ำผลงำนทำงวิชำกำร โดยผลงำนวิชำกำรไม่ควรระบุเลขหน้ำเพียงเลขเดียว 
เช่น หน้ำ 60 ข้อ 2. ผลงำนที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร ผลงำนล ำดับที่ 4 เป็นต้น 
   8. หน้ำ 61 ให้แก้ไขกำรเรียงล ำดับต ำแหน่ง และยศ เป็น “ผศ.ดร.พันโทหญิง” 
   9. หน้ำ 90-91 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำใน
หลักสูตรที่สะท้อนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) จะต้องระบุทุกรำยวิชำที่ปรำกฏตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร (หน้ำ 10-11) ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขข้อมูลจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมดฯ จำก “10” เป็น “19” และแก้ไขข้อมูล
รำยวิชำที่จัดกำรเรียนรู้ฯในตำรำง ให้สอดคล้องกัน 
   
 4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564               
คณะวิทยาศาสตร์  
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  คณะวิทยำศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพโมเลกุลและ       
ชีวสำรสนเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพโมเลกุลและชีวสำรสนเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำ
จำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 2 และ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 6 สถำนภำพของหลักสูตรฯ ขอให้แก้ไขกำรเขียนชื่อหลักสูตร 
เป็น “ปรับปรุง มำจำกหลักสูตร... สำขำวิชำชีววิทยำโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560” 
   2. หน้ำ 9 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 ปรัชญำ ขอให้พิจำรณำทบทวนน ำปรัชญำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
(ย่อหน้ำที่ 3) มำบูรณำกำรกำรเขียนให้เชื่อมโยง/สอดคล้องกับปรัชญำของหลักสูตรให้เป็นเรื่องเดียวกัน แทนกำร
เขียนแยกต่ำงหำก 
   3. หน้ำ 10 หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ควำมส ำคัญฯ ย่อหน้ำที่ 4 แก้ไขค ำว่ำ “ม่เน้น” เป็น “มุ่งเน้น” 
   4. หน้ำ 15 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก ให้เขียนแบบ 2.1 และ 2.2 แยกกันให้
ชัดเจนระหว่ำงปริญญำโทและปริญญำตรี  
   5. หน้ำ 16-17 หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 แผนกำรรับนักศึกษำฯ ขอให้แก้ไขดังนี้  
    5.1 ระดับปริญญำโท แผน ก 1 และแผน ก 2 ระบุจ ำนวนนักศึกษำในปี 2565 เป็น “1” และ 
“5” ตำมล ำดับ 
   5.2 ระดับปริญญำเอก แบบ 2.2 ระบุจ ำนวนนักศึกษำในปี 2567 เป็น “1” 
   6. หน้ำ 23 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 รำยวิชำ ขอให้แก้ไขรูปแบบกำรเขียนรำยวิชำที่จัดเป็นชุดวิชำ 
ดังนี้ 
   6.1 ชื่อภำษำไทย ให้ระบุค ำว่ำ “ชุดวิชำ” หน้ำชื่อรำยวิชำ โดยไม่ต้องเว้นวรรคค ำ ตัวอย่ำงเช่น  
“วิชำ 319-501 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม...” เป็นต้น 
   6.2 ชื่อภำษำอังกฤษ ให้ระบุเครื่องหมำย “Colon ( : )” ระหว่ำงค ำว่ำ Module และชื่อวิชำ 
ตัวอย่ำง เช่น “วิชำ 319-501 Module: Genetic Variant Analysis for Medical Application” และแก้ไขทุกที่ที่
ปรำกฏ 
   7. หน้ำ49-50 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ระบุเลขบัตรประชำชนของ
อำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 10และ13 ให้ครบถ้วน 
     8. ทบทวนกำรก ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้  และกำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ สู่รำยวิชำ 
(Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ทั้ง 5 ด้ำน โดยทุกหมวดวิชำต้องมีผล
กำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 
3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ ซึ่ง PLOs ของหลักสูตร แสดงควำม
ควำมสัมพนัธ์กับมำตรฐำนคุณวุฒิ ยังไม่ครบ 3 ด้ำน ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว   เช่น PLO 1 และPLO2 ไม่สะท้อนถึง
คุณธรรม จริยธรรม  PLO 3 และPLO 4 ไม่สะท้อนถึงคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ  
   9. หน้ำ 104-124 ภำคผนวก ข-1 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบ
และแก้ไขในประเด็นต่อไปนี้ 
    9.1 อำจำรย์ฯ ทุกท่ำนจะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 3 รำยกำร โดย 1 ใน 3 ต้องเป็น
ผลงำนวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทจะต้องอยู่ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง คือ 2560-2564 หรือ 2017-2021 
ผลงำนฯ ใดที่ไม่อยู่ช่วงปีดังกล่ำวขอให้น ำออก และหำกไม่มีผลงำนฯ ตำมข้อก ำหนดข้ำงต้นถือว่ำ ขำดคุณสมบัติใน
กำรท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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    9.2 ผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำเสนอในที่ประชุมทำงวิชำกำร (proceedings) จะต้องมี            
peer review และเป็นฉบับ Full proceedings โดยระบุวัน/เดือน/ปี สถำนที่จัดประชุม และเลขหน้ำให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ ผลงำนที่เป็น Book of abstract ไม่สำมำรถนับเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ได้   ได้แก่ 
ผลงำนของอำจำรย์ฯ ล ำดับที่ 4 ล ำดับที่ 5 ล ำดับที่ 6 และล ำดับที่ 11  
    10. หน้ำ 149 ภำคผนวก ค-2 ข้อมูลรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (WIL) 
ขอให้แก้ชื่อแผนกำรศึกษำ “แผน ก แบบ ก 1” และ “แผน ก แบบ ก 2” เป็น “แผน ก 1” และ “แผน ก 2” 
ตำมล ำดับ 
   11. หน้ำ 152 ภำคผนวก ค-3 กำรเป็น Socially Engaged Program หัวข้อ “1) ผลงำนที่เกิดใน
ข้อ 3ฯ แก้ไขค ำว่ำ “ประโยช” เป็น “ประโยชน์”  
   12. หน้ำ 159-161 ภำคผนวก ค-5 ข้อมูลชุดวิชำ ขอให้เพ่ิมคอลัมน์ “กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำร
เรียนรู้” ตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  ดังนี้ 
 
รหัส - ชุดวิชำ (Module) 

(ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค ำอธิบำยชุดวิชำ 

(Module) 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้

ของชุดวิชำ (Module) 
กิจกรรม  

กำรจัดกำรเรยีนรู ้
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

      
      

 
 4.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ เสนอหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขต-
หำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบกำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ ในประเด็น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และควำมรับผิดชอบหลัก/ควำมรับผิดชอบรอง (Curriculum Mapping) เช่น 
รำยวิชำ 347-531 เป็นรำยวิชำที่รับผิดชอบหลักของ PLO 1 แต่ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ฯ ไม่ปรำกฏในเรื่อง                 
จรรณยำบรรณ หรือกำรมีจิตสำธำรณะ  
   2. หน้ำ 50 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้จัดเรียงข้อมูลสถำบันของอำจำรย์ฯ  
ล ำดับที่ 1 ให้สอดคล้องกับแต่ละวุฒิกำรศึกษำ 
   3. ทบทวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (PLOs) และกำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ    
สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ก ำหนดควำมรับผิดชอบหลัก และควำมรับผิดชอบรอง  ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ทั้ง 5 ด้ำน โดยทุกหมวดวิชำต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 
50 ส่วนแต่ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     
ด้ำนควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ เช่น PLO 1 ยังไม่แสดงควำมควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำนคุณวุฒิ ทั้ง  3 ด้ำน 
ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว    
   4. หน้ำ 79 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
   5. หน้ำ 128 หัวข้อ “ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้” ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ (6) 
รำยวิชำ 530-702 ให้แก้ไขชื่อภำษำไทย เป็น “ชุดวิชำกำรวิจัยและกำรใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในแหล่งน้ ำ” 



-15-                                                                       
 

   6. หน้ำ 131 ผลงำนทำงวิชำกำรรำยกำรที่ 2 ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ (7) ขอให้ระบุ 
Volume ของผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ให้สมบูรณ์ 
   7. หน้ำ 180-185 ภำคผนวก ค-4 ข้อมูลชุดวิชำ ขอให้เพ่ิมคอลัมน์ “กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำร
เรียนรู้” ตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 
รหัส - ชุดวิชำ (Module) 

(ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค ำอธิบำยชุดวิชำ 

(Module) 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้

ของชุดวิชำ (Module) 
กิจกรรม  

กำรจัดกำรเรยีนรู ้
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

      
 
 4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564     
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  
พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบกำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ ในประเด็น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และควำมรับผิดชอบหลัก/ควำมรับผิดชอบรอง (Curriculum Mapping) เช่น 
รำยวิชำ 347-531 เป็นรำยวิชำที่รับผิดชอบหลักของ PLO 1 แต่ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ฯ ไม่ปรำกฏในเรื่องจรรณยำ
บรรณ หรือกำรมีจิตสำธำรณะ  
   2. หน้ำ 41 หมวดที่ 4 ข้อ 1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษฯ ขอให้แก้ไขค ำว่ำ “ทรัพยกำร” เป็น 
“ทรัพยำกร” 
   3. ทบทวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (PLOs) และกำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ สู่
รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ก ำหนดควำมรับผิดชอบหลัก และควำมรับผิดชอบรอง ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ทั้ง 5 ด้ำน โดยทุกหมวดวิชำต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่
ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และ
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ เช่น PLO 1 แสดงควำมควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำนคุณวุฒิ ยังไม่ครบ 3 ด้ำน ตำมข้อก ำหนด
ดังกล่ำว  ในด้ำนควำมรู้และด้ำนทักษะทำงปัญญำ  PLO 5 ไม่สะท้อนถึงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และ
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  
   4. หน้ำ 58 หมวดที่ 7 คอลัมน์วิธีกำรประเมินผล แก้ไขรูปแบบกำรเขียนแผนกำรศึกษำ จำก “แผน 
ก แบบ  ก 1” เป็น “แผน ก 1” 
   5. หน้ำ 66 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
   6.หน้ำ 137 ภำคผนวก ค-4 ข้อมูลชุดวิชำ ขอให้เพ่ิมคอลัมน์ “กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้”  
ตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 
รหัส - ชุดวิชำ (Module) 

(ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค ำอธิบำยชุดวิชำ 

(Module) 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้

ของชุดวิชำ (Module) 
กิจกรรม  

กำรจัดกำรเรยีนรู ้
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

      

 
 4.14  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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   คณะพยำบำลศำสตร์เสนอหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรทำงกำร
พยำบำล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร 
วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ   ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้ำ 14 ขอให้ตรวจสอบจ ำนวนหน่วยกิตรวมของแผนกำรศึกษำในแผน ก 2 ชั้นปีที่ 1           
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ให้ถูกต้อง 
  2. ทบทวนกำรเขียนจ ำนวนหน่วยกิตของชุดวิชำโมดูล 642-514  จำกเดิม จ ำนวน 5((3)-5-7) เป็น 
5((3)-4-7) หน่วยกิต  หรือ 5((3)-6-7) หน่วยกิต แทน 
 
 4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยำศำสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระ
กำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้ำ 5 ข้อ 12.1 กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลกำร
เรียนรู้  ขอให้เพ่ิมเนื้อหำหรือข้อควำมที่สะท้อนถึงหลักสูตรระดับปริญญำโทด้วย มิใช่ระบุ/กล่ำวถึงเฉพำะหลักสูตร
ระดับปริญญำเอก เนื่องจำกได้จัดท ำหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอก อยู่ในเล่มเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้
ตรวจสอบและแก้ไขในหัวข้ออ่ืนๆ ด้วย เช่น 12.2 ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน หรือ หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์
ในกำรประเมินผลนักศึกษำ เป็นต้น 
   2. หน้ำ 13 ระดับปริญญำเอก แบบ 1.1 ให้ตัดข้อควำม ข้อ 1 ตั้งแต่ “และคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรเป็นผู้พิจำรณำให้รับเข้ำศึกษำ หรือรับโอนเข้ำศึกษำได้ หรือ” ออก  
   3. หน้ำ 14 หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 แผนกำรรับนักศึกษำฯ แบบ 2.2 ขอให้ระบุจ ำนวนนักศึกษำที่คำด
ว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2567 เป็น “5” ด้วย 
   4. หน้ำ 36 และหน้ำ 97 ให้ตรวจสอบและแก้ไขสำขำวิชำวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรล ำดับที่ 9 อำจำรย์สุมำลี อบเชย ให้ถูกต้องตรงกันทุกท่ีที่ปรำกฏ 
   5. หน้ำ 40 หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ฯ ข้อ 1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ ขอให้
เขียนแยกตำรำง ระหว่ำงหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอก และให้สอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้วย 
   6. หน้ำ 42 ข้อ 3 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตรฯ (PLOs)  ขอให้เขียนแยกตำรำง ระหว่ำง
หลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอก  และทบทวน PLO1 ว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องแยกเป็น Sub PLO 1.1 และ
1.2  ซึ่งหำกมีควำมจ ำเป็น ขอให้เพ่ิมเติมค ำขยำย Sub PLO ดังกล่ำว เพ่ือสื่อควำมหมำยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    7. ทบทวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (PLOs) และกำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ สู่
รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ก ำหนดควำมรับผิดชอบหลัก และควำมรับผิดชอบรอง ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ทั้ง 5 ด้ำน โดยทุกหมวดวิชำต้องมีผลกำรเรียนรู้ครบทุกด้ำน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่
ละรำยวิชำที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ และ
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ อนึ่ง กำรกระจำยควำมรับผิดชอบฯ สู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ขอให้แก้ไขตำรำง
โดย PLO 1 จะต้องก ำหนดควำมรับผิดชอบหลัก และควำมรับผิดชอบรองในแต่ละรำยวิชำ แยกเป็น PLO 1.1 และ 
PLO 1.2   
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    8. หน้ำ 59 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  ขอให้แก้ไขในประเด็นต่อไปนี้ 
    8.1 ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ 1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
    8.2 ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ 7) ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำท “X” ในปีที่ 1 ด้วย 
     8.3 แสดงตำรำงข้อมูลตัวบ่งชี้ของหลักสูตรระดับปริญญำโทด้วย 
   9. หน้ำ 126-128 ภำคผนวก ค-4 ข้อมูลชุดวิชำ (Module) ในหลักสูตร ขอให้เพิ่มคอลัมน์ “กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำรเรียนรู้” ตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 
 
รหัส - ชุดวิชำ (Module) 

(ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค ำอธิบำยชุดวิชำ 

(Module) 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้

ของชุดวิชำ (Module) 
กิจกรรม  

กำรจัดกำรเรยีนรู ้
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

      
      

 
 4.16 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยำศำสตร์เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขต
หำดใหญ่  พิจำรณำ  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรพิจำรณำต่อไป ดังนี้ 
  1. หน้ำ 1 ให้แก้ไขค ำว่ำ “หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564” 
   2. หน้ำ 2 หมวดที่ 1 ข้อ 6. สถำนภำพของหลักสูตรฯ ให้ระบุข้อมูลของหลักสูตรปรับปรุงในครั้งนี้ 
ไม่ใช่ข้อมูลหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรเดิม) โดยระบุตำม template ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
   3. หน้ำ 14 หมวดที่ 2 ข้อ 2. แผนพัฒนำปรับปรุง ให้น ำกลยุทธ์ที่ระบุว่ำ “ประเมินประสิทธิภำพ
กำรเรียนกำรสอนแบบ active learning” ออก เนื่องจำกไม่ใช่กลยุทธ์ 
   4. หน้ำ 35 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 พิจำรณำทบทวนแผนสหกิจศึกษำ โดยกำรเรียนในแผนสหกิจศึกษำ 
เป็นกำรศึกษำที่เน้นกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ซึ่งเรียกว่ำ สถำนประกอบกำรหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่ำงเป็น
ระบบก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนกับกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ (Work Integrated Learning : WIL) โดยนักศึกษำมีกำรปฏิบัติงำนจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ เสมือนเป็นพนักงำนเต็มเวลำ โดยตำมหลักกำรของแผนสหกิจศึกษำ จะต้องไม่มีเรียน
วิชำอ่ืนร่วมด้วยในแผนกำรศึกษำนั้น  ซึ่งจ ำนวนหน่วยกิตสหกิจศึกษำต้องไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ดังนั้น  ในภำค
กำรศึกษำที่ 2 รำยวิชำ 310-222 โครงงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 หลักสูตรสำมำรถบูรณกำรควบรวมกับ 
รำยวิชำ 310-262  สหกิจศึกษำ ให้เป็นเพียงรำยวิชำสหกิจศึกษำเพียงวิชำเดียว และสำมำรถปรับจ ำนวนรวมของ
หน่วยกิต เป็น 10 หน่วยกิต หรือน้อยกว่ำนั้นแต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยสำมำรถเพ่ิมโจทย์กำรท ำโครงงำนซึ่ง
ได้จำกกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำได้ 
   5. หน้ำ 66 หมวดที่ 4 ข้อ 10. ควำมคำดหวังผลลัพธ์กำรเรียนรู้ฯ พิจำรณำทบทวนโดยเขียนที่
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์จำกกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ เป็นอย่ำงไรสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำงในแต่ละชั้นปี 
ซึ่งควรแตกต่ำงกันระหว่ำงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 แสดงพัฒนำกำรที่ไล่ระดับตำมชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงจะต้องมีควำม
สอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่หลักสูตรก ำหนดไว้  โดยมิใช่เป็นกำรน ำข้อควำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ฯ มำเขียนใน
หัวข้อนี้ 
   6. หน้ำ 78 หมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ฯ ข้อ (1) ให้น ำค ำว่ำ “อย่ำงน้อยร้อยละ 80” ออก  
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   7. หน้ำ 125-126 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำใน
หลักสูตรที่สะท้อนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ขอให้จัดท ำข้อมูลตำม template ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
    

 4.17 การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยำกำรจัดกำรขอเปิดรำยวิชำหัวข้อพิเศษ  จ ำนวน 2 รำยวิชำ คือ 1. รำยวิชำ 465-434 
หัวข้อพิเศษด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง : หลักธรรมำภิบำลกับกำรเมืองกำรปกครองยุคใหม่ และ2. 2. รำยวิชำ 465-
445 หัวข้อพิเศษด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐ : หลักธรรมำภิบำลกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่   ในหลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   โดยเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำชีพเลือก  
ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  เพื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร 
วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. แก้ไขกำรเขียนจ ำนวนหน่วยกิตทั้งสองรำยวิชำ  จำกเดิม  “3(2-2-5)”  เป็น “3((2)-2-5)” และ    
ทุกที่ที่ปรำกฏ 
  2. ทบทวนและแก้ไข ข้อ 6. กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ 465-434 และผลลัพธ์กำรเรียนรู้  
  จากเดิม  อธิบำย วิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ และน ำเสนอผลกำรศึกษำ จำกสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงใน
ประเด็นที่น่ำสนใจหรือปัญหำเฉพำะด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง โดยเฉพำะหลักธรรมำภิบำลกับกำรเมืองกำรปกครอง
ยุคใหม่ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม  ตำมหลักวิชำกำรและระเบียบวิธีวิจัย ทั้งนี้อยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของอำจำรย์ผู้สอน 
  ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ : ผู้เรียน สำมำรถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำ
จำกสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงในประเด็นทำงกำรเมืองกำรปกครองได้ 
  เป็น  สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงในประเด็นที่น่ำสนใจหรือปัญหำเฉพำะด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
โดยเฉพำะหลักธรรมำภิบำลกับกำรเมืองกำรปกครองยุคใหม่ กำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
ทั้งนี้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของอำจำรย์ผู้สอน 
    ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ : ผู้เรียน สำมำรถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในกำรอธิบำย วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำ
จำกสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงในประเด็นทำงกำรเมืองกำรปกครองได้ 
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การขอปรับลด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะเสนอขอปรับลด เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558  เพื่อ
คณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่  พิจำรณำ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
   1. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอขอปรับลดอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้   
   1.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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เอกสำร 1 
ขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   
 ด้วยคณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เสนอขอปรับลดอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
ที ่

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

1 ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ 
เตชะโต* 

Ph.D. (Environmental Management), 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551 

รศ.ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต 
คงเดิม 

แต่ไม่ขอเป็นอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต้องไปรับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

2 ดร.มนตร ี
เลื่องชวนนท*์ 

Ph.D. Energy studies), Universiti 
Brunei Darussalam, Brunei, 2558 

ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ 
คงเดิม* 

(ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น) 

- 

3 ดร.วัฒนำ 
รติสมิทธ*์ 

วท.ด. (ฟิสิกส์), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 2550 

คงเดิม* - 

4 ผศ.ดร.คัมภีร ์
พ่วงทอง* 

Ph.D. (Environmental Engineering), 
Tongji University, People's Republic 
of China, 2559 

คงเดิม* - 

*อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร วข.หำดใหญ่ / ส ำนักกำรศึกษำฯ 
 ธันวำคม 2563 
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เอกสำร 2 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

 
 ด้วยคณะเภสัชศำสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
ที ่

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

1 ศ.ดร.ด ำรงศักดิ ์
ฟ้ำรุ่งสำง 

Ph.D. (Industrial and 
Physical 
Pharmacy), Purdue University, 
U.S.A., 2536 

คงเดิม - 

2 ศ.ดร.ธรีะพล 
ศรีชนะ 

Ph.D. (Pharmacy), King’s 
College, University of 
London, U.K., 2541 

คงเดิม - 

3 ศ.ดร.วิมล 
ตันติไชยำกลุ 

Ph.D. (Medicinal Chemistry), 
The Ohio State University, 
U.S.A., 2533 

คงเดิม - 

4 ศ.ดร.อดศิร 
รัตนพันธ ์

Dr.rer.nat. (Biochemistry 
and Biotechnology), 
University of Regensburg, 
Germany, 2537 

คงเดิม - 

5 รศ.ดร.ขวัญจิต 
อึ๊งโพธิ ์

Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Technology), Christian- 
Albrechts University, 
Germany, 2540 

คงเดิม - 

6 รศ.ดร.จุไรทิพย ์
หวังสินทวีกุล 

Dr.rer.nat. (Biochemistry), 
Technical University of 
Munich, Germany, 2544 

คงเดิม - 

7 รศ.ดร.เจษฎ ี
แก้วศรีจันทร ์

ปร.ด. (ชีวเวชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2547 

คงเดิม - 

8 รศ.ดร.ธนภร 
อ ำนวยกิจ 

Ph.D. (Biotechnological and 
Pharmaceutical Sciences), 
Okayama University, Japan, 2548 

คงเดิม - 

9 รศ.นัฏฐำ 
แก้วนพรัตน ์

วท.ม. (เภสัชศำสตร์), ม.มหิดล, 
2534 

คงเดิม - 

10 รศ.ดร.ประภำพร 
บุญม ี

ปร.ด. (เภสัชกำร), ม.มหิดล, 
2549 

คงเดิม - 

11 รศ.ดร.ภำคภูม ิ
พำณิชยูปกำรนันท์ 

วท.ด. (เภสัชเคมีแลผลติภณัฑ ์
ธรรมชำติ), จุฬำลงกรณ์, 2540 

คงเดิม - 

12 รศ.ดร.รุ่งนภำ Ph.D. (Pharmaceutical คงเดิม* - 
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ล าดับ 
ที ่

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

ศรีชนะ (ซื่อดี)* Chemistry), Welsh School 
of Pharmacy, University 
of Wales, Cardiff, U.K., 2540 

13 รศ.ดร.ฤดีกร 
วิวัฒนปฐพี* 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), The School 
of Pharmacy, University 
of London, U.K., 2542 

คงเดิม* - 

14 รศ.ดร.ลือลักษณ ์
ล้อมลิม้ 

Dr.rer.Nat. (Medicinal 
Chemistry), Friedrich- 
Alexander University, 
Germany, 2549 

คงเดิม - 

15 รศ.ดร.วันทนำ 
เหรียญมงคล 

Ph.D. (Pharmacology), 
Toyama Medical and 
Pharmaceutical 
University, Japan, 2538 

คงเดิม - 

16 รศ.ดร.วิวัฒน์ 
พิชญำกร 

ภ.ด. (เภสัชกรรม), 
จุฬำลงกรณ์ฯ, 2550 

คงเดิม - 

17 รศ.ดร.ศรณัย ู
สงเครำะห ์

Ph.D. (Pharmacy), 
University of Otago, 
New Zealand, 2546 

คงเดิม - 

18 รศ.ดร.ศิรมิำ 
มหัทธนำดุลย ์

ปร.ด. (เภสัชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2548 

คงเดิม - 

19 รศ.ดร.สริีวรรณ 
แก้วสุวรรณ 

ปร.ด. (เภสัชเคมแีละพฤกษเคมี), 
ม.มหิดล, 2549 

คงเดิม - 

20 รศ.ดร.สุภิญญำ 
ติ๋วตระกูล 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), Toyama Medical 
and Pharmaceutical 
University, Japan, 2545 

คงเดิม* 
ขอเพิ่มเป็น 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสตูรด้วย 

- 

21 รศ.ดร.สุวิภำ 
อ้ึงไพบูลย ์

Ph.D. (Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences), 
University of Manchester, 
U.K., 2553 

คงเดิม - 

22 รศ.ดร.อนุชิต 
พลับรู้กำร* 

Ph.D. (Chemistry), 
University 
of Hawaii, U.S.A., 2542 

คงเดิม แต่ขอไม่เป็น 
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

มีภำรกิจอื่น 

23 ผศ.ดร.เกษมสิริ 
จันทรโชต ิ

Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), 
The University of North 
Carolina At Chapel Hill, 
U.S.A., 2557 

คงเดิม - 

24 ผศ.ดร.กมลทิพย์ 
วิวัฒนวงศำ 

ปร.ด. (เภสัชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2547 

คงเดิม - 
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ล าดับ 
ที ่

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

25 ผศ.ดร.จินดำพร 
ภูริพัฒนำวงษ ์

Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
chemistry), Albert-Ludwigs 
University of Freiburg, 
Germany, 2543 
 

คงเดิม - 

26 ผศ.ดร.ฉัตรชัย 
วัฒนำภิรมย์สกุล 

Ph.D. (Phytochemistry), 
Southern Cross University, 
Australia, 2545 

คงเดิม - 

27 ผศ.ดร.ชิตชไม 
โอวำทฬำรพร 

Ph.D. (Chemistry), 
University 
of Ottawa, Canada, 2543 

คงเดิม - 

28 ผศ.ดร.ภำณุพงศ์ 
พุทธรักษ์ 

ปร.ด. (เภสัชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2554 

คงเดิม - 

29 ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ 
ปิ่นสุวรรณ 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), University of 
Arizona, U.S.A., 2541 

คงเดิม - 

30 ผศ.ดร.สุกัญญำ 
เดชอดิศัย 

Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Biology), University of 
Heidelberg, Germany, 2548 

คงเดิม - 

31 ดร.ธีรภัทร 
นวลน้อย 

Ph.D. (Cellular and 
Molecular Biology), 
University of Nevada, 
Reno, U.S.A., 2559 

คงเดิม - 

32 - ผศ.ดร.ณัฐ
ธิดำ 
ภัคพยัต 

Ph.D. (Process 
engineering, 
Pharmacy), University 
of 
Montpellier, France, 
2551 เพื่อรองรับการท า

หน้าที่เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวพ.หลัก 

33 - ดร.ปวีณำ 
วงศ์วิทย์วิ
โชต ิ

ปร.ด. (เภสัชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 
2559 

34  ดร.พิมพ์
พิมล 
ตันสกุล 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), 
University of Tokyo, 
Japan, 2547 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร วข.หำดใหญ่ / ส ำนักกำรศึกษำฯ 
 ธันวำคม 2563 
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เอกสำร 3 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 2. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ดังนี้ 

ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. รศ.ดร.เทพอักษร 
เพ็งพันธ์* 

Ph.D. (Physics), Univ. of 
Florida, U.S.A., 2543 

คงเดิม 
(แต่ไม่เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 

2. รศ.ดร.นันทกำญจน ์
มุรศิต 

Ph.D. (Materials Physics), 
Macquarie Univ., Australia, 
2541 

คงเดิม 
 

3. รศ.ดร.ยุทธนำ 
ฏิระวณิชย์กุล 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงำน), 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี, 
2547 

คงเดิม 
 

4. รศ.ดร.ปณต 
ถำวรังกูร 

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

คงเดิม 
 

5. ผศ.ดร.ชิตนนท ์
บูรณชัย* 

Ph.D. (Biophysics and 
Computational Biology),  
Univ. of Illinois at Urbana-
Champaign, U.S.A., 2551 

คงเดิม* 

 

6. รศ.ดร.สวัสดี 
ยอดขยัน 

Ph.D. (Geophysics), Uppsala 
Univ., Sweden, 2551 

คงเดิม 
 

7. Asst.Dr.Helmut 
Durrast 

Ph.D. (Natural Science), Univ. 
of Gottingen, Germany, 2540 

คงเดิม 
 

8. ผศ.ดร.ชัชชัย 
พุทซ้อน 

Ph.D. (Materials physics), 
Institute National des 
Sciences Appliquees, Lyon, 
France, 2553 

รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน 
(ได้รับต ำแหนง่ทำงวิชำกำรที่สูงขึน้) 

เปลี่ยนแปลงต ำแหนง่ทำง
วิชำกำร จำก “ผศ.ดร.” 
เป็น “รศ.ดร.” 

9. ผศ.ดร.สุทธิดำ 
รักกะเปำ 

Ph.D. (Science and 
Technology Education),  
ม.มหิดล, 2553 

คงเดิม 
 

10. ผศ.ดร.ปภำวี 
ฟำน โดมเมเลน 

Ph.D. (Physics and 
Mathematics (Physics of 
Semiconductors)), 
Saint Petersburg State 
Polytechnical Univ., Russian 
Federation, 2553 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

11. ผศ.ดร.ก ำแหง 
วัฒนเสน 

Ph.D. (Applied Geophysics), 
Luleå Univ.of Technology, 
Sweden, 2550 

คงเดิม 
 

12. ผศ.ดร.สุขสวัสด์ิ 
ศิริจำรุกุล 

Ph.D. (Materials), Univ. of 
Montpellier 2, France, 2550 

คงเดิม 
 

13. ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ 
ฉัตรทอง* 

Ph.D. (Technology),  
ส.เทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร  
ม.ธรรมศำสตร,์ 2558 

คงเดิม* 
 

14. ผศ.ดร.ฉลองรัฐ 
แดงงำม 

Ph.D. (Physics), Virginia 
Polytechnic Institute and state 
Univ., U.S.A., 2555 

คงเดิม* 
(และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร) 

 

15. ดร.พฤฒ ิ
กำฬสุวรรณ 

Ph.D (Quantum Photonics), 
Univ. of Bristol, U.K., 2555 

คงเดิม 
 

16. ดร.เพรำพิมพ์   
ลิ่มสกุล 

Ph.D. (Bioengineering), University 
of California San Diego, U.S.A., 
2562 

คงเดิม 
 

* อำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

 3. ขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์เพื่ออุตสำหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. รศ.ดร.นันทกำญจน ์
มุรศิต* 

Ph.D. (Materials 
Physics), Macquarie 
Univ., Australia, 2542  

คงเดิม* 
 

2. ผศ.ดร.ฉลองรัฐ 
แดงงำม* 

Ph.D. (Physics), Virginia 
Polytechnic Institute and 
State Univ., U.S.A., 2555 

ผศ.ดร.สำระ 
บ ำรุงศรี* 

Ph.D.(Conservation 
Biology), Univ. of 
Aberdeen, U.K., 
2545 

เพื่อมิให้รำยชื่อซ้ ำกับ
หลักสูตร วท.ม. และ 
ปร.ด. สำขำวชิำฟสิิกส์ 
(หลักสูตรนำนำชำต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  

3. ผศ.ดร.วิรัช   
ทวีปรีดำ 

Ph.D. (Theoretical and 
Physical Chemistry), 
Univ. of Bristol, U.K., 
2551 

คงเดิม* 
(และเป็นอำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 

 

4. ผศ.ดร.สุทธิดำ 
รักกะเปำ 

ปร.ด. (วทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษำ), ม.มหิดล, 
2553 

คงเดิม 
 

5.  ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ 
พำนชิยำกุล 

ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตร
นำนำชำต)ิ, ม.ธรรมศำสตร์, 
2555 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที่ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

6. ผศ.ดร.พิมลศรี 
มิตรภำพอำทร 

ปร.ด. (ชีวเวชศำสตร)์,  
ม. สงขลำนครินทร์, 2553 

คงเดิม 
 

7. ผศ.ดร.เอกวิภู 
กำลกรณ์สุรปรำณ ี

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม.สงขลำนครินทร์ 2556 

คงเดิม 
 

8. ดร.น้ ำทิพย ์
ตระกูลเมฆี* 

Ph.D. (Computer 
Science), Sains Malaysia 
Univ., Malaysia, 2557 

คงเดิม 
(แต่ไม่เป็นอำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 

 

9. ดร.แหลมทอง 
ชื่นชม 

Dr.rer.nat. (Chemistry), 
Jutus Liebig Universitat 
Glessen, Germany, 2556 

คงเดิม 
 

10. ดร.ชิดชนก 
โชคสชุำต ิ

ปร.ด. (วทิยำกำร
คอมพิวเตอร์), ม.ศิลปำกร, 
2559 

คงเดิม 
 

11. ดร.ต่อศักดิ์ 
กิตติกรณ์ 

Ph.D. (Fiber and Polymer 
Science), Royal Institute 
of Technology, Sweden, 
2556 

คงเดิม 

 

* อำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           คณะกรรมกำรวิชำกำร วข.หำดใหญ่/ส ำนักกำรศึกษำฯ 
            ธันวำคม 2563 
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  เอกสำร 4 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

 
 

 คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิเสนอขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ดังนี้   

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. ศ.ดร.ธีระ  
เอกสมทรำเมษฐ ์

Ph.D. (Biological Science), 
Univ. de Rennes I, 
France, 2535 

คงเดิม 
 

2. ศ.ดร.บญัชำ 
สมบูรณ์สุข 

Doc.Tech. Sci. 
(Agricultural System), 
Asian Institute of 
Technology, 2545 

คงเดิม 

 

3. ศ.ดร.สมปอง  
เตชะโต 

Ph.D. (Plant Cell 
Technology), Chiba 
Univ., Japan, 2542 

คงเดิม 
 

4. รศ.ดร.จรัสศร ี
นวลศร ี

Ph.D. (Agronomy), Univ. 
Missouri -Columbia, 
U.S.A, 2539 

คงเดิม 
 

5. รศ.ดร.จ ำเป็น 
อ่อนทอง 

Ph.D. (Agricultural 
Chemistry), Hokkaido 
Univ., Japan, 2543 

คงเดิม 
 

6. รศ.ดร.ปิ่น 
จันจุฬำ 

ปร.ด. (สัตวศำสตร์),  
ม.ขอนแก่น, 2546 

คงเดิม 
 

7. รศ.ดร.วัชรินทร ์
ซุ้นสุวรรณ 

Ph.D. (Agronomy), Univ. 
of Nebraska-Lincoln, 
U.S.A., 2552 

คงเดิม 
 

8. รศ.ดร.วันวิศำข ์
งำมผ่องใส 

Ph.D. (Animal Science), 
Kyoto Univ., Japan, 2536 

คงเดิม 
 

9. รศ.ดร.วุฒิพร 
พรหมขุนทอง 

Dr.rer.nat (Fish Nutrition), 
Heidelberg Univ., 
Germany, 2538 

คงเดิม 
 

10. รศ.ดร.สมหมำย 
เชี่ยววำรีสัจจะ 

Ph.D. (Fisheries and 
Allied Aquacultures), 
Auburn Univ., U.S.A., 
2535 

คงเดิม 

 

11. รศ.ดร.อรัญ 
งำมผ่องใส 

Dr.rer.agr. (Insecticide 
Toxicology), Humboldt 
Univ., Germany, 2541 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

12. รศ.ดร.อัจฉรำ 
เพ็งหน ู

Ph.D. (Bioresources and 
Product Science), 
Hokkaido Univ., Japan, 
2548 

คงเดิม 

 

13. รศ.ดร.อนุรักษ์ 
สันป่ำเป้ำ 

Ph.D. (Applied Life 
Sciences), Osaka 
Prefecture U., Japan, 
2554 

คงเดิม 

 

14. รศ.ดร.วิชัย  
หวังวโรดม 

ปร.ด.(พืชศำสตร์),  
ม. สงขลำนครนิทร์, 2549 

คงเดิม 
 

15. รศ.สธุำ 
วัฒนสิทธิ ์

วท.ม. (สัตวศำสตร)์, 
ม.ขอนแก่น, 2533 

คงเดิม 
 

16. ผศ.ดร.ชนนิันท ์
พรสุริยำ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพทำง
โรคพืช), สถำบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง, 2553 

คงเดิม 

 

17. ผศ.ดร.ชุติมำ 
ตันติกิตต ิ

Ph.D. (Fish Nutrition), 
Univ. of British 
Columbia, Canada, 2537 

คงเดิม 
 

18. ผศ.ดร.ไชยวรรณ 
วัฒนจันทร ์

Ph.D. (Animal 
Production),  
Univ. Putra, Malaysia, 
2542 

คงเดิม 

 

19. ผศ.ดร.นรศิ  
ท้ำวจันทร ์

ปร.ด. (วิทยำศำสตร์
กำรเกษตร), ม.วลัยลักษณ,์ 
2553 

คงเดิม 
 

20. ผศ.ดร.นเรศ  
ซ่วนยุก 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2552 

คงเดิม 
 

21. ผศ.ดร.ระว ี
เจียรวิภำ 

Ph.D. (Pomology), China 
Agricultural Univ., China, 
2556 

คงเดิม* 
(และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร) 

 

22. ผศ.ดร.ลดำวัลย์  
เลิศเลอวงศ ์

วท.ด. (พืชสวน), 
ม. เกษตรศำสตร์, 2551 

คงเดิม 
 

23. ผศ.ดร.วิสุทธิ์  
สิทธิฉำยำ 

ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกร
เกษตรเขตร้อน),  
ม. สงขลำนครนิทร์, 2556 

คงเดิม 
 

24. ผศ.ดร.อภิญญำ  
รัตนไชย 

วท.ด. (เกษตรเขตร้อน),  
ม.เกษตรศำสตร์, 2551 

คงเดิม 
 

25. ผศ.ดร.กรกช  
นำคคนอง 

Ph.D. (Horticulture), 
Zhejiang Univ., China, 
2555 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

26. ผศ.ดร.ธนัญชนก 
ไชยรินทร ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ),  
ม.เชียงใหม,่ 2556 

คงเดิม 
 

27. ผศ.ดร.พไิลวรรณ 
ประพฤต ิ

ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกร
เกษตรเขตร้อน),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2557 

คงเดิม 
 

28. ผศ.ดร.วิโชติ  
จงรุ่งโรจน ์

ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกร
เกษตรเขตร้อน),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2556 

คงเดิม 
 

29. ผศ.ดร.ขวัญตำ  
ขำวมี 

ปร.ด. (ปฐพีวิทยำ),  
ม.เกษตรศำสตร์, 2556 

คงเดิม 
 

30. ดร.กรำญ์จนำ  
ถำอินชุม 

ปร.ด. (กีฏวิทยำ),  
ม. เกษตรศำสตร์, 2558 

คงเดิม 
 

31. ดร.กอบชัย 
วรพิมพงษ ์

วท.ด. (เทคโนโลยีกำรเกษตร),
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2553 

คงเดิม 
 

32. ดร.จักรัตน์ 
อโณทัย 

ปร.ด. (พืชไร่), ม.ขอนแก่น, 
2552 

คงเดิม 
 

33. ดร.ทัศนี  
ขำวเนียม 

ปร.ด.(พืชศำสตร์),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2555 

คงเดิม 
 

34. ดร.ธัญจิรำ  
เทพรัตน์* 

ปร.ด. (สัตวศำสตร์),  
ม.ขอนแก่น, 2555 

คงเดิม* 
 

35. ดร.นฤมล 
พฤกษำ* 

ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกร
เกษตรเขตร้อน), ม.สงขลำ
นครินทร,์ 2556 

คงเดิม* 
 

36. ดร.ปฏิมำพร 
ปลอดภัย 

ปร.ด. (จุลชีววิทยำ),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2555 

คงเดิม 
 

37. ดร.พิชญำนิภำ 
พงศ์พำนิช 

ปร.ด. (สัตวศำสตร์),  
ม. ขอนแก่น, 2558 

คงเดิม 
 

38. ดร.พรพิมล  
เชื้อดวงผุย 

Ph.D. (Aquaculture and 
Aquatic Resources 
Management), Asian 
Institute of Technology, 
2549 

คงเดิม 

 

39. ดร.สุรีรัตน์  
เย็นช้อน 

ปร.ด. (พืชศำสตร์),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2556 

คงเดิม 
 

40. ดร.อดิเรก  
รักคง 

Ph.D. (Horticulture), 
Cornell Univ., U.S.A., 
2552 

คงเดิม 
 

41. ดร.เอกนรินทร์ 
รอดเจริญ* 

ปร.ด. (ชวีวิทยำ),  
ม.สงขลำนครนิทร์, 2559 คงเดิม 

(แต่ไม่เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

เนื่องจำกเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลกัสูตร วท.ม. 
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ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

และ ปร.ด. สำขำวชิำ
วำริชศำสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    คณะกรรมกำรวิชำกำร วข.หำดใหญ่/ส ำนักกำรศึกษำฯ 
    พฤศจิกำยน 2563 
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เอกสำร 1 

การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ 

........................................ 
 คณะเศรษฐศำสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจเกษตรและกำรจัดกำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป จ ำนวน 2 
รำย ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เดิม เปลี่ยนแปลง 

ผศ.ดร.ปรัตถ  พรหมมี คงเดิม 

ผศ.ดร.อรอนงค์  ลองพิชัย คงเดิม 

ดร.ไชยะ  คงม ี ดร.อริศรำ  ร่มเย็น เณรำนนท ์
คุณวุฒิ 
- Ph.D.( Philosophy in Economic), Chiang Mai University 

International-Program, 2562 
- M.Sc. (International Economics and Finance), 

Newcastle University, UK, 2556 
- วท.ม.(กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลำนครินทร์, 2550 
-  วท.บ.(เศรษฐศำสตร์เกษตร), ม.สงขลำนครินทร์, 2546 

อ. นิตยำ  ขวัญแก้ว Dr. Ferdoushi  Ahmed 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Environment and Development), Universiti 

Kebandsaan Malaysia, Malaysia, 2554 
-  M.Sc. (Home Economics), University of Dhaka, 

Bangladesh, 2544 
-  B.Sc. (Home Economics), University of Dhaka, 

Bangladesh, 2543 
อ.เฉลิม  ใจตั้ง คงเดิม 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ /ธันวำคม 2563 
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เอกสำร 2 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 

 ด้วยคณะเภสัชศำสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของ
หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

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

1 ผศ.ดร.นฤบดี 
ผดุงสมบัติ* 

- ภ.ม. (เภสัชเคมี), จุฬำลงกรณ์ฯ, 2539 
- ภ.บ., ม.มหิดล, 2534 

คงเดิม* - 

2 ผศ.ดร.ภำณุพงศ์ 
พุทธรักษ*์ 

- ปร.ด. (เภสัชศำสตร์), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2554 
- ภ.บ. (กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2550 

คงเดิม* - 

3 ผศ.ดร.เกษมสิริ 
จันทรโชติ* 

- Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), U of North Carolina at 
Chapel Hill, U.S.A, 2557 
- ภ.บ., ม.สงขลำนครินทร์, 2550 

คงเดิม* - 

4 ผศ.ดร.ฐิติมำ 
ด้วงเงิน* 

- อ.ภ. (เภสัชบ ำบัด), วิทยำลัยเภสัช 
บ ำบัด สภำเภสัชกรรม, 2556 
- Certified Pharmacy Practice 
Residency Pharm.D. (Internal Medicine), 
U. of Arizona, 2554 
- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2545 
- ภ.บ., ม.สงขลำนครินทร์, 2539 

อ.ชลิตพล 
ณ นคร* 

- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2553 
- ภ.บ., ม.สงขลำนครินทร์, 
2550 

คนเดมิต้องไปรับผิดชอบ
หลักสตูรอืน่ 

5 ผศ.ดร.วรุณสุดำ 
ศรีภักดี* 

- ว.ภ. (เภสัชบ ำบัด), วิทยำลัยเภสัช 
บ ำบัด สภำเภสัชกรรม, 2556 
- ภ.บ., ม.สงขลำนครินทร์, 2550 

ดร.ทวีศักดิ์ 
มณีโรจน์* 

- Board Certified 
Pharmacotherapy 
Specialists 
(Pharmacotherapy), 
Board of Pharmacy 
Specialties, 2563 
- ภ.บ. (กำรบริบำลทำง 
เภสัชกรรม), 
ม.สงขลำนครินทร์, 2556 

คนเดมิต้องไปรับผิดชอบ
หลักสตูรอืน่ 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร วข.หำดใหญ่ / ส ำนักกำรศึกษำฯ 
 ธันวำคม 2563 
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