
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 112(1/2564)  

วันพุธที่ 13 มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  

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

 
    ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 

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

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ)                                         
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต (แทน) 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี 
10.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา                                         กรรมการ 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล 
11.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์  (รักษาการ) 
12.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์  สกุลรัตน์         
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์  เลิศเลอวงศ์     
14.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
15.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ     
16.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์ 
17.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
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18.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม   

19.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ (แทน)   
20.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย    ใจสมุทร 
21.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ  ตณัศิลา           
22.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
     ดร.สพ.ญ.สกาวพร  ประจันตะเสน (แทน) 
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี  บิลหมัด 
24.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา  รักทอง      
25.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 อาจารย์ณิชนันท์  คุปตานนท ์  (แทน) 
26.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณิ จิระเกียรติกลุ 
27.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  สินุธก 
28.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง   ชัยเจริญวัฒนะ       
29.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร  (รักษาการ) 
30.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ   บุญช่วย (รักษาการ) 
31.นางสาววิภาดา   หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง                    
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  พฤกษาพิทักษ์               
3. ดร.ภานุพงศ์  วิจิตรคุณากร 
                   
เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  ยุทธานันท์                 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์                   
 

เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ดร.ชินพงศ์  อังสุโชติเมธี                      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  กานต์สมเกียรติ           
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เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ ์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์    
 

เรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ     จันทร์อุดม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์   สนทะมโิน 
 
เรื่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  
3. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาการจัดการ 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา นิตย์โชต ิ ผูแ้ทนฝา่ยวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   สื่อสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดจิิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)                                               
2. ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ  ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรม 
   และเทคโนโลยียาง (หลักสตูรนานาชาติ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาวอัญชลี   อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร  ชาติพันธ์      รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. นางเจิดจันทน์  อติพันธ์ 
4. นางสาวบุปผา  ภูมาวงค์ 
5. นางสาววิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช 
6. นางสาวนฤชล  หวังวุฒ ิ
7. นางอุไรรัชต์   ราชพิทักษ์ 
8. นางจิราภรณ์   ระฆัง 
9. นางสาวนลินี  จิโรภาส 
10.นายนวนิก จุลนพ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวแนะน า ต้อนรับ
กรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ท่านใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์  รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  1.ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยขอให้ทุกคณะ
ในวิทยาเขตหาดใหญ ่ ต้ังเป้าหมายส าคัญร่วมกัน คือ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยเริ่มจากการ
บริหารจัดการภายในคณะให้เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้า  มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะในวิทยาเขต
หาดใหญ่ และต่างวิทยาเขต ทั้งนี้ อาจนัดประชุมเพ่ือท า workshop ร่วมกัน ในเรื่องการท าแผนพัฒนาทางวิชาการ
ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเข้มแข็ง ในอนาคตต่อไป 
  2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา     
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งขอให้คณะรายงานข้อมูลการด าเนินงาน/วิธีการแก้ปัญหา แจ้งต่อที่ประชุม กรณี
ที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ในพ้ืนที่ควบคุมที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ 
ในพ้ืนที่สีแดง และพ้ืนที่สีส้ม โดยมีคณะต่างๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      
จะน าข้อมูลที่ได้ไปหารือในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน และจัดท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสรุป ดังนี้ 
   - กรณีพ้ืนที่สีแดง มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา  
  - กรณนีักศึกษาที่ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาอยู่ในพ้ืนที่สีแดงแล้ว ไม่ควรให้นักศึกษาเดินทางกลับ 
และให้คณะ/หลักสูตรประสานกับนักศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการจัดการ เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยสูงสุดให้กับนักศึกษา โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเดินทางกลับ หรือสถานประกอบการไม่สามารถด าเนินการเพ่ือดูแล
ความปลอดภัยของนักศึกษาได้ ให้สถานประกอบการส่งตัวนักศึกษากลับ โดยคณะต้องจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้ง
จัดหาหน่วยงานในพ้ืนที่ปลอดภัยรองรับ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกงานต่อให้ครบตามเงื่อนไขของการฝึกงานหรือ    
ฝึกสหกิจศึกษา  
   - กรณพ้ืีนที่สีส้ม มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา แต่ให้
คณะ/หลักสูตร ประสานกับสถานประกอบการให้นักศึกษาฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา ในลักษณะ Work from 
Home โดยนักศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเดิมของตนเอง 
  - มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เดินทางไป
ต่างประเทศ  
  อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 4 
มกราคม 2564 ให้ทราบด้วย    
    ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  การรับทราบและพิจารณารายงานการประชุม 
  2.1  การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
     ในคราวประชุม คร้ังที่ 111(16/2563) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ก าหนดทักท้วง วันที่ 4 มกราคม 2564) 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข  
 

วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
           ไม่มี 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
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  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา    
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้ปรับการเขียน หมวดที่ 2 ข้อ1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล   
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Pure Math) มาวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับความจ า เป็นและความสอดคล้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาผู้สอน/ผู้ เรียนคณิตศาสตร์                        
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
ต่อไป  
 

 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            
คณะวิทยาศาสตร์  
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยปรับการเขียน หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ให้เห็นถึงความส าคัญ/จุดเด่น ขององค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคณิตศาสตร์
ประกันภัย  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
พิจารณาต่อไป  
 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ        
วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขอให้วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เห็นถึงความส าคัญของการน าองค์ความรู้ด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) มาช่วยในการวางแผน        
ให้ความรู้ และพัฒนาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการต่าง ๆ    
   2 หน้า 10 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาฯ ข้อ 2.การด าเนินการหลักสูตร ให้เพ่ิมเติมข้อความ
ในส่วนของ วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอนส าหรับ วันเสาร์-อาทิตย์ ฯ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เช่น วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (ส าหรับรองรับผู้ท างานประจ า)  
  3. ปรับการเขียน PLO1 รู้เชิงลึกในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากค าว่า “รู้เชิงลึก” ไม่สามารถวัดประเมินผลได้  จึงควรใช้ค าท่ีเป็นค ากริยา (Action Verb) คือ จะต้องเขียน
แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง โดยต้องมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร  
   4. หน้า 31 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  ทบทวนการเขียน CLO  ให้สอดคล้องกับ PLOs  และ
Curriculum Mapping  ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกัน 
      5. หน้า 89 ขอให้ตัดผลงานทางวิชาการ (1) และ(2)  ของ ดร.ชินพงศ์  อังสุโชติเมธี ออก เนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และให้เพิ่มเติมข้อความหมายเหตุว่า เป็นอาจารย์ใหม่ 
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   6. หน้า 106-113 ขอให้ทบทวนการก าหนด Learning Outcome ของชุดวิชา โดยให้ใช้ค าที่เป็น
ค ากริยา (Action Verb)  คือ จะต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง 
 

 4.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ และให้รับความเห็นดังต่อไปนี้ไปด าเนินการ  โดยในการด าเนินการให้หารือ
ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพิจารณาการแก้ไขของหลักสูตร ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
  1. ทบทวนการเขียน PLOs โดยให้ใช้ค าที่เป็นค ากริยา (Action Verb)  คือ จะต้องเขียนแสดงให้
เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ และประเมินผล/วัดผลได้จริง และในการกระจายความรับผิดชอบฯ สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ขอให้ก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาฯ ทั้ง 5 ด้าน โดยทุกหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละ
รายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะทางปัญญา เช่น PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาพหุศาสตร์ฯ ยัง
แสดงความสัมพันธ์กับมาตรฐานคุณวุฒิ ยังไม่ครบ 3 ด้าน ตามข้อก าหนดดังกล่าว  คือ ขาดด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  2. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาฯ ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้แก้ไขข้อความแผน 
ก 1 และแผน ก 2 ข้อ 3 โดยเปลี่ยนค าว่า “หรือ” ท้ายข้อความออก เป็นค าว่า “และ” แทน 
   3. หน้า 81 ทบทวนการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุสิ่งที่นักศึกษาสามารถท าได้ เมื่อเรียน
จบแต่ละชั้นปี และแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกด้วย   
  4. ทบทวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 

 4.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
   1. หน้า 9 ข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ระบุคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของอาจารย์หทัยชนก วัฒนศักดิ์ ด้วย  
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  2. หน้า  68 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนฯ ข้อ1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ขอให้เขียนให้เห็นซึ่งความต่างของคุณลักษณะพิเศษระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอก   
  3. ขอให้ตรวจสอบประเด็นการพิมพ์เนื้อหาตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 
 

 4.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ
      คณะวิทยาการจัดการ เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื ่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา              
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติ ที่ ป ร ะชุ ม  เ ห็ นชอบ  โ ดยมี ข้ อ เ สนอแนะ ให้หลั กสู ต ร รั บ ไป พิจา รณาด า เนิ นการ                                      
ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พิจารณาต่อไป ดังนี้ 
    1. หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขอให้เขียนให้เห็นถึงความส าคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น  
  2. ขอให้ตัด Sub PLO2 ออก ในทุกที่ที่ปรากฏ  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้      
ที่หลักสูตรต้องการ  
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 5.1 หลักสูตร non degree ที่ไม่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา  สถาบันฮาลาล 
 5.2 เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการเสนอหัวข้อพิเศษและปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประธานจะน าวาระ 5.1และ5.2 ไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 เนื่ องจากคณะกรรมการวิชาการ  วิทยา เขตหาดใหญ่  เป็นองค์ประชุมของคณะกรรมการวิช าการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย 
 

 5.3 การแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 111(16/2563)      
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของหลักสูตร               
ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ 
  ตามมติคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 111(16/2563) เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็น ดังนี้ 

ความเห็นตามมติที่ประชุม การด าเนินการของคณะ 
1) หน้า 8 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการล าดับที่ 3 ของ 
ผศ.ดร.ณัฐธิดา ภัคพยัต ว่าเป็นฉบับ Full proceedings 
โดยระบุวัน/เดือน/ปี สถานที่จัดประชุม และเลขหน้าให้ 
ชัดเจน หากผลงานท่ีเป็น Book of abstract จะไม่สามารถ 
นับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้ 

ได้ด าเนินการยกเลิกการขอเพิ่มชื่อ ผศ.ดร.ณัฐธิดา ภัคพยัต 
ออกจากการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 2 
หลักสูตรดังกล่าว 

2) หน้า 10 ขอให้ตัดผลงานวิชาการของ ดร.พิมพ์พิมล 
ตันสกุล ข้อ 2.2 ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ ออก 
เนื่องจากผลงานได้ระบุเลขหน้าเพียงหน้าเดียว และผลงาน
โดยรวมมีครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว 

ได้ด าเนินการน าผลงานทางวิชาการที่ระบุเลขเพียงหน้าเดียวของ
ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล ในข้อ 2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการฯออกเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอเปิดรายวิชา 001-104 ผู้น าจิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน (Volunteer Leader for Community Development)  จ านวน 3((3)-0-6)  หน่วยกิต  ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป  
 

  6.2 การขอปรับลด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะเสนอขอปรับลด เพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
   1. คณะพยาบาลศาสตร์  เสนอขอปรับลด เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1)  จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
    1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559   
  1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560    
  2. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เสนอขอปรับลดและขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 2 หลักสูตร  
ดังนี้   
  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563   
  2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  3. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้  
   3.1 ขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
    3.1.1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    3.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   3.2 ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
    3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    3.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร   
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม วาระที่ 6.2 
เอกสาร 1 

ขอปรับลด เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับลด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) ดังน้ี 

 
ล าดับ

ที ่
เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 

ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 รศ.ดร.ประณีต 

ส่งวัฒนา* 
Ph.D.(Tropical Health), 
University of 
Queensland, Australia, 
2541 

คงเดิม* 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

2 รศ.ดร.กิตติกร  
นิลมานัต* 

Ph.D.(Nursing), LaTrobe 
University., Australia, 
2545 

คงเดิม* 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

3 ศ.ดร.ศศิธร  
พุมดวง* 

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

คงเดิม* 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

4 รศ.ดร.วันดี  
สุทธรังษี 

- Ph.D.(Nursing)/ U. of 
Maryland at Baltimore, 
U.S.A./ 2540 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณราชการ 

5 รศ.ดร.บุษกร 
พันธ์เมธาฤทธิ์ 

- Ph.D.(Nursing)/ Case 
Western Reserve U., 
U.S.A./ 2544 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษยีณราชการ 

6 รศ.ดร.ปิยะนุช 
จิตตนูนท์ 

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

คงเดิม  

7 
 

รศ.ดร.นงนุช  
บุญยัง 

- Ph.D.(Nursing), U. of 
Washington at Seattle, 
U.S.A., 2546 

คงเดิม  

8 รศ.ดร.อุไร หัถกิจ Ph.D.(Nursing), Curtin 
U.of  Technology, 
Australia, 2541 

ไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณราชการ 

9 รศ.ดร.วราภรณ์ 
คงสุวรรณ 

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

คงเดิม  

10 ผศ.ดร.วินีกาญจน์ 
คงสุวรรณ 

Ph.D.(Nursing) / 
ม.สงขลานครินทร์/ 2552 

คงเดิม  

11 ผศ.ดร.อรวรรณ 
หนูแก้ว 

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

คงเดิม  

12 ผศ.ดร.วันธณี 
วิรุฬห์พานิช 

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

คงเดิม  
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ล าดับ
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

13 ผศ.ดร.เพลินพิศ 
ฐานิวัฒนานนท์ 

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

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการ จาก “ผศ.ดร.” 
เป็น “รศ.ดร.” 

14 ผศ.ดร.วิภา แซ่เซ้ีย Ph.D.(Nursing)/ 
U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A./ 2548 

รศ.ดร.วิภา แซ่เซ้ีย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการ จาก “ผศ.ดร.” 
เป็น “รศ.ดร.” 

15 ผศ.ดร.โขมพกัตร์ 
มณีวัต 

Ph.D.(Nursing)/ Griffith U., 
Australia/ 2553 

คงเดิม  

16 ผศ.ดร.ขนิษฐา  
นาคะ 

พย.ด.(พยาบาลศาสตร์)/ ม.
มหิดล/ 2542 

คงเดิม  

17 ผศ.ดร.อุมาพร 
ปุญญโสพรรณ 

Ph.D.(Nursing)/  
U. of Maryland 
Baltimore, U.S.A/ 2543 

คงเดิม  

18 รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส  
บาลทิพย์ 

Ph.D.(Nursing) / Massey 
U., New Zealand/ 2553 

คงเดิม  

19 ผศ.ดร.แสงอรุณ 
อิสระมาลัย 

Ph.D.(Nursing) /  
U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A/ 2545 

คงเดิม  

20 ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล Ph.D.(Nursing)/  
U. of Kentucky, U.S.A./ 
2545 

รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล 
 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการ จาก “ผศ.ดร.” 
เป็น “รศ.ดร.” 

21 ผศ.ดร.จารุวรรณ  
กฤตย์ประชา 

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

คงเดิม  

22 รศ.ดร.ผจงศิลป์ 
เพิงมาก 

Ph.D.(Social and 
Behavioral Sciences)/ 
The Johns Hopkins U., 
U.S.A./ 2545 

คงเดิม  

23 รศ.ดร.สุนันทา 
ยังวนิชเศรษฐ 

Ph.D.(Nursing)/  
ม.สงขลานครินทร์/ 
2553 

คงเดิม  

24 ผศ.ดร.เนตรนภา 
คู่พันธวี 

Ph.D.(Nursing)/ 
ม.สงขลานครินทร์/ 2551 

คงเดิม  

25 ผศ.ดร.พัชรี 
คมจักรพันธุ์ 

Ph.D.(Nursing) /  
ม.สงขลานครินทร์/ 2552 

คงเดิม  

26 ผศ.ดร.ประภาพร 
ชูก าเหนิด 

Ph.D.(Nursing), 
ม.สงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม  

27 ผศ.ดร.วรางคณา 
ชัชเวช 

Ph.D.(Nursing)/  
ม.เชียงใหม่/ 2553 

คงเดิม  

28 ผศ.ดร.ลัพณา 
กิจรุ่งโรจน์ 

พย.ด.(พยาบาลศาสตร์)/ ม.
เชียงใหม่/ 2551 

คงเดิม  

29 ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
กาละ 

Ph.D.(Nursing)/  
ม.สงขลานครินทร์/ 2552 

รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
วิชาการ จาก “ผศ.ดร.” 
เป็น “รศ.ดร.” 

30 - ผศ.ดร.พิสมัย 
วัฒนสิทธิ์ 

Ph.D.(Nursing), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2552 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
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ล าดับ
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

31 - ผศ.ดร.ทิพมาส 
ชิณวงศ์ 

Ph.D.(Nursing), 
Southern Cross 
U., Australia, 
2550 

วิทยานิพนธ์ร่วม และหรือ
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

32 - ผศ.ดร.กันตพร  
ยอดใชย 

Ph.D.(Nursing), 
Deakin U., 
Australia, 2557 

33 - ผศ.ดร.หทัยรัตน์ 
แสงจันทร์ 

Ph.D.(Nursing), ม.
เชียงใหม,่ 2550 

34 - ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ 
เท่ียงจรรยา 

Ph.D.(Nursing), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2551 

35 - ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ 
บัวเพ็ชร 

Dr.PH (Public 
Health Nursing),  
ม.มหิดล, 2551 

 
 ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) ดังน้ี 

ล าดับ
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ 
ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 รศ.ดร.นงนุช   
บุญยัง  

- Ph.D.(Nursing), U. of 
Washington at Seattle, 
U.S.A., 2546 

คงเดิม 
 

 

2 ผศ.ดร.ประภาพร 
ชูก าเหนิด* 

- ปร.ด.(การพยาบาล), 
ม. สงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม 
 

 

3 ผศ.ดร.ปรัชญานันท์   เท่ียง
จรรยา* 

- ปร.ด.(การพยาบาล), 
ม.สงขลานครินทร์, 2551 

คงเดิม  

4 ผศ.ดร.ปราโมทย์  
ทองสุข* 

- กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร),  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2546 

คงเดิม  

5  

 

ผศ.ดร.ชุติวรรณ 
ปุรินทราภิบาล 

- Ph.D.(Nursing), 
Massey University, 
N.Z., 2558 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม และหรือเป็นผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

* หมายถึง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
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เอกสาร 2 
การปรับลดและขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 
.................................................... 

            โครงการจัดต้ังวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเสนอปรับลดและขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ปรับครั้งท่ี 1) ดังน้ี 
            1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563   
            2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
                     
ล าดับ 

ที ่
เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการ

เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล  วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ดร.จินดา 

คงเจริญ* 
Ph.D. (Applied Statistics), 
University of Wollongong, 
Australia, 2556 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.จินดา คงเจริญ)* 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

2. ดร.รัตติกานต์ 
 แซ่ล่ิม* 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
 ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2547 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.รัตติกานต์ แซ่ล่ิม)* 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

3. ดร.สล้าง 
มุสิกสุวรรณ* 

Ph.D. (Computer Science),  
The University of Nottingham, 
United Kngdom, 2556 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ)* 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

4. ดร.อภิรัฐ  
วานิชสมบัต*ิ 

Dr.rer.nat (Mathematics), Carl von 
Ossietzky Universitaet Oldenburg, 
Germany, 2554 

คงเดิม* 
 

5. รศ.ดร.ทวีศักดิ์  
 เรืองพีระกุล 

Ph.D. (Electrical Engineering),  
Santa Clara University, United 
State of America, 2552 

คงเดิม 
 
 
 

6. รศ.ทศพร  
กมลภิวงศ์ 

M.Eng.Sc. (Communications),         
The University of New South 
Wales, Australia, 2541 

คงเดิม 
 

7. รศ.ดร.มนตรี  
กาญจนะเดชะ 

Ph.D. (Electrical Engineering),       
Old Dominion University,         
United State of America, 2543  

คงเดิม 
 

8. รศ.ดร.สาธิต  
อินทจักร์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546 

คงเดิม 
 

9. รศ.ดร.สินชัย 
กมลภิวงศ์ 

Ph.D. (Electrical and 
Communications Engineering),  
The University of New South 
Wales, Australia, 2542 

คงเดิม 

 

10. รศ.ดร.อภิรด ี  
แซ่ล่ิม 

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย). 
ม.สงขลานครินทร์, 2552 

คงเดิม 
 

11. ผศ.ดร.ครรชิต  
เชื้อข า 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2554 

คงเดิม 
 

12. ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมือง
ประทับ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554 

คงเดิม 
 

13. ผศ.ดร.เถกิง  
วงศ์ศิริโชติ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2561 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ที ่

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

14. ผศ.ดร.ธเนศ 
เคารพาพงศ์ 

Ph.D. (Automatism), 
INPT/ENSEEIHT, France, 2545 DEA 
(Systems Automatiques), Institut 
National Polytechnique de 
Toulouse, France, 2542 

คงเดิม 

 

15. ผศ.ดร.นิคม  
สุวรรณวร 

Ph.D. (Computer Science),  
Paris 11 University, France, 2550 
DEA (Electronical and Mechanical 
Engineering), Université de  Paris 
– Sud  ESME Sudria, France, 2546 

คงเดิม 

 

16. ผศ.ดร.บุญญิสา  
แซ่หล่อ 

กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550  

คงเดิม 
 

17. ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Ph.D. (Computer Science),  
The University of Manchester, 
United Kingdom, 2544 

คงเดิม 
(รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

18. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  
ทองค าชุม 

Ph.D. (Statistics),  Macquarie 
University, Australia, 2546 

คงเดิม 
 

19. ผศ.ดร.รักกฤตว์ 
ดวงสร้อยทอง 

Ph.D. (Electronic Engineering), 
University of Surrey, United 
Kingdom, 2556 

คงเดิม 
 

20. ผศ.ดร.ฤสา  
แม็คแนล 

Ph.D. (Statistics),  Macquarie 
University, Australia, 2547 

คงเดิม 
 

21. ผศ.ดร.วิชุตา  
แซ่เจีย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์),  
ม.มหิดล, 2553 

คงเดิม 
 

22. ผศ.ดร.ศิริวรรณ  
ขจรกสิรัตน์ 
(นามสกุลเดิม วงศ์กูล) 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ),  
ม.วลัยลักษณ์, 2554 
 

คงเดิม 
 

23. ผศ.ดร.สุนทร 
 วิทูสุรพจน์ 

Ph.D. (Telecommunications), 
Swinburne University of 
Technology, Australia, 2548 

คงเดิม 
 

24. ผศ.ดร.สุพัตรา  
 พุฒิเนาวรัตน์ 

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

คงเดิม 
 

25. ผศ.ดร.แสงสุรีย์  
วสุพงศ์อัยยะ 

Ph.D. (Computer Science),  
Portland State University,  
United State of America, 2551 

คงเดิม  
(รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

26. ผศ.ดร.อซีส 
นันทอมรพงศ์ 

Ph.D. (Computer Science),  
The University of Alabama,  
United State of America, 2557 

คงเดิม 
 

27. ผศ.ดร.อัตชัย  
เอื้ออนันตสันต์ 

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย). 
ม.สงขลานครินทร์, 2555 คงเดิม 

 

28. ผศ.ดร.อาทิตย์ 
อนิทรสิทธิ์ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 

คงเดิม 
(รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

29. ผศ.ดร.กษิดิ์กฤษณ์ 
ด าเกลี้ยง 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2562 

ดร.กษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง 
ยังไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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ล าดับ 
ที ่

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

30. ดร.กิตย์ศิริ  
ช่อเจี้ยง 

Ph.D. (Computer Science),   
Université de Bourgogne France-
Comte, France, 2560 

คงเดิม  
(ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

31. ดร.ขวัญกมล  
 ดิฐกัญจน์ 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Liverpool, United 
Kingdom, 2559 

คงเดิม 
 

32. ดร.จุไรรัตน์  
พุทธรักษ์ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), La 
Trobe University, Australia, 2558
  

คงเดิม 
 

33. ดร.ณัฐพงศ์  
ทองเทพ 

ปร.ด. (เทคโนโลยี), ม.ธรรมศาสตร์, 
2556 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ทองเทพ) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

34. ดร.ณัฐพล บุญน า Sc.D. (Mathematics), Tokai 
University, Japan, 2557 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.ณัฐพล บุญน า) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

35. ดร.ทัดดาว  
ปานสมบัติ 

Ph.D. (Computer Science), North 
Carolina State University, United 
State of America, 2554 

คงเดิม 
 

36. ดร.ธนาธิป ลิ่มนา ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2560 คงเดิม 

 

37. ดร.นฤบาล 
 ยมะคุปต์ 

D.B.A. (Business Administration), 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia, 2557 

คงเดิม 
 

38. ดร.นวนล   
ธีระอัมพรพันธุ์ 

Ph.D. (Computer Science), Purdue 
University, United State of 
America, 2560 

คงเดิม 
 

39. ดร.นูริน  ดือเร๊ะ ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), 
ม.สงขลานครินทร์, 2558 คงเดิม 

 

40. ดร.บุญจิรา 
 มากอ้น 

Ph.D. (Industrial Management),  
National Taiwan University of 
Science and Technology, Taiwan, 
2557 

คงเดิม 

 

41. ดร.บุญฤทธิ์  
ชูประดิษฐ์ 

ปร.ด. (สถิต)ิ,  
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555 

ยกเลิกการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ยกเลิกการท า
หน้าท่ีเนื่องจาก
ลาออก 

42. ดร.ภาขวัญ  
ริยาพันธ์ 
 

Ph.D. (Applied Mathematics), 
University of Leeds, United 
Kingdom, 2556 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์) 

 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

43. ดร.มายือนิง อิสอ ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย),  
ม.สงขลานครินทร์, 2559 คงเดิม 

 

44. ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),  
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2561 

คงเดิม 
 

45. ดร.สมชัย 
หลิมศิโรรัตน์ 

Ph.D. (Agricultural Science),  
Kyoto University, Japan, 2548 คงเดิม 
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ล าดับ 
ที ่

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

46. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ Dr.rer.nat. (Applied Mahematics), 
University of Heidelberg, 
Germany, 2552 

คงเดิม 
(ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์) 

ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

47. ดร.สุภาภรณ์ 
 ชัยอารยะเลิศ 

Ph.D. (Informatics), University of 
Reading, United Kingdom, 2556  คงเดิม 

 

48. ดร.อารินดา  
มะอาล ี

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), 
ม.สงขลานครินทร์, 2560 คงเดิม 

 

49. - - 

รศ.นพ.
ประสิทธิ์ วุฒิ
สุทธิเมธาวี 

ว.ว. (เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน), แพทยสภา
,  
กระทรวงสาธารณสุข, 
2550 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 

50.  
 
- 

 
 
- 

ดร.นพ.ธรรม-
สินธ์ อิงวิยะ 

Ph.D. 
(Environmental 
Health and 
Engineering ) 
Johns Hopkins  
Bloomberg 
School of Public 
Health, 
Maryland, 
United States, 
2560                                                 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 

51. - - 

ดร. สิทธิโชค 
 ไชยชูลี 

DPhil in 
Engineering 
Science, 
University of 
Oxford, United 
Kingdom, 2561 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 
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ล าดับ 
ที ่

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

52. - - 

ดร.กฤษฎา  
พวงสุวรรณ 

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์),      
ม.สงขลานครินทร์, 
2560 

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 

53.   

ดร.น้ าทิพย์ 
ตระกูลเมฆี 
 

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

เพิ่มเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 

54.   

ดร.ชิดชนก  
โชคสุชาติ 
 
 

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ),  
ม.ศิลปากร, 2559 

เพิม่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2558 
และเพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของ 
นักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวในอนาคต 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสาร 3 
ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ เป็นไปตาม  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้
 1. ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
  1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เหตุผลในการขอเพิ่ม 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ศ.ดร.อมรรัตน์ 

พงศ์ดารา 
D.Eng. (Fermentation 
Technology), Osaka Univ., 
Japan, 2530  

คงเดิม 
 

2. รศ.ดร.วิไลวรรณ 
โชติเกียรติ* 

Ph.D. (Biotechnology), Univ. of 
New South Wales, Australia, 
2540 

คงเดิม* 
 

3. รศ.ดร.อุรีพร 
เล็กกัต 

Ph.D. (Tropical Medicine),  
ม.มหิดล, 2537 

คงเดิม 
 

4. ผศ.ดร.วราพร 
วรรณนา* 

ปร.ด. (ชีวเคมี), ม.สงขลา-นครินทร์, 
2547 

คงเดิม* 
 

5. ผศ.ดร.อุนิตษา 
สังข์เกตุ* 

ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

คงเดิม* 
 

6. รศ.ดร.สมพร 
ตั๊นสกุล 

Ph.D. (Biotechnology), Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, 
Japan, 2547 

คงเดิม 
 

7. ผศ.ดร.สุชีรา 
ธนนิมิต 

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห)์, ม.สงขลา
นครินทร์, 2552 

ดร.เอกราช 
นวลละออง 

ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รนเทศ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2560 

เนื่องจากท่านเดิมมีผลงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในฯ 

8. ผศ.ดร.มลวดี 
วงศ์ลาภสุวรรณ* 

ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

คงเดิม* 
 

9. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ 
เอี้ยวกฤตยากร 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 

คงเดิม 
 

10. ผศ.ดร.พลสิทธิ์ 
สถาผลเดชา 

Ph.D. (Molecular Genetics 
and Genetic Engineering),  
ม.มหิดล, 2558 

คงเดิม 
 

11. ดร.อลิษา 
หนักแก้ว 

ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

คงเดิม 
 

12. ดร.เด่นนภา 
แซ่หล่อ 

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

คงเดิม 
 

14. 

- - 

ดร.อุไรพรรณ 
แซ่ตัน 

ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รนเทศ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2561 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และ/หรือ อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 
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 2. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก ่
  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ 
ที ่

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เหตุผลในการขอเพิ่ม 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ศ.ดร.ดวงพร 

คันธโชติ* 
Ph.D. (Soil Science), Univ. of 
Adelaide, Australia, 2545 

คงเดิม* 
 

2. ศ.ดร.ศุภยางค์ 
วรวุฒิคุณชัย 

Ph.D. (Microbiology), Univ. of 
New South Wales, Australia, 2532 คงเดิม 

 

3. ศ.ดร.เสาวลักษณ์ 
พงษ์ไพจิตร 

Dr.Sc.Hum. (Microbiology), Univ. 
of Heidelberg, Germany, 2531 คงเดิม 

 

4. รศ.ดร.นงเยาว์ 
สว่างเจริญ 

Ph.D. (Parasitology), Univ. of 
Queensland, Australia, 2538 

คงเดิม 
 

5. รศ.ดร.ภารนัย 
สุขุมังกูร* 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม* 
 

6. รศ.ดร.ปรียานุช 
บวรเรืองโรจน์ 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.
เกษตรศาสตร์, 2548 

คงเดิม 
 

7. ผศ.ดร.กมลธรรม 
อ่ าสกุล 

Ph.D. (Microbiology), Univ. of 
Melbourne, Australia, 2545 

คงเดิม 
 

8. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ 
เสริมวิทยวงศ์* 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา),  
ม.เชียงใหม่, 2551 

คงเดิม* 
 

9. ผศ.ดร.พิมลศรี 
มิตรภาพอาทร* 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม* 
 

10. ผศ.ดร.อ าไพทิพย์ 
สุขหอม 

Ph.D. (Agriculture and Biological 
Sciences), Univ. of Newcastle 
upon Tyne, U.K., 2542 

คงเดิม 
 

11. ผศ.ดร.กาญจนา 
ศรีนิติวรวงศ์ 

Ph.D. (Molecular Biology and 
Biotechnology), Univ. of 
Sheffield, England, 2545 

คงเดิม 
 

12. ผศ.ดร.วิภาวดี 
เสียงล้ า 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 

คงเดิม 
 

13. ดร.รัตนรุจิ 
พุ่มวิเศษ 

Ph.D. (Microbiology), Montana 
State Univ., U.S.A., 2550 

คงเดิม 
 

14. ดร.วิลานี 
จุ้งลก 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555 คงเดิม 

 

15. 

- - 

ดร.ลักขณา 
กัณหะยวูะ 
วิงก์ฟิลด ์

Ph.D. (Medical 
mycology), Imperial 
College London, U.K., 
2559 

เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลกั และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์

 
  2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
 

ล าดับ 
ที ่

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

1. รศ.ดร.นันทกาญจน์ 
มุรศิต* 

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

คงเดิม* 
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ล าดับ 
ที ่

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

2. ผศ.ดร.สาระ 
บ ารุงศรี* 

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

คงเดิม* 
 

3. ผศ.ดร.วิรัช   
ทวีปรีดา* 

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

คงเดิม* 
 

 

4. ผศ.ดร.สุทธิดา 
รักกะเปา 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา),  
ม.มหิดล, 2553 

คงเดิม 
 

5.  ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ 
พานิชยากุล 

ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตร
นานาชาติ), ม.ธรรมศาสตร์, 2555 

คงเดิม 
 

6. ผศ.ดร.พิมลศรี 
มิตรภาพอาทร 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์),  
ม. สงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม 
 

7. ผศ.ดร.เอกวิภู 
กาลกรณ์สุรปราณี 

ปร.ด. (เทคโนโลย-ี 
พอลิเมอร์), ม.สงขลา-นครินทร์ 
2556 

คงเดิม 
 

8. ดร.น้ าทิพย์ 
ตระกูลเมฆี 

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

คงเดิม 
 

9. ดร.แหลมทอง 
ชื่นชม 

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

ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม 
(ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น) 

 

10. ดร.ชิดชนก 
โชคสุชาติ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ), ม.ศิลปากร, 
2559 

คงเดิม 
 

11. ดร.ต่อศักดิ์ 
กิตติกรณ์ 

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

ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์ 
(ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น) 

 

12. - - ศ.ดร.ศุภยางค์ 
วรวุฒิคุณชัย 

Ph.D. (Microbiology), 
Univ. of New South 
Wales, U.S.A., 2544 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และ/หรือ อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 13. - - ผศ.ดร.จุฑารัตน์ 

เอี้ยวกฤตยากร 
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 
ม.สงขลานครินทร์, 
2555 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสาร 4 
 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ 
…………………………………………………………… 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563         
เป็นต้นไป จ านวน 3 ราย ดังนี ้
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เดิม เปลี่ยนแปลง 

รศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ์ * คงเดิม 
Dr. Ferdoushi  Ahmed คงเดิม แตไ่ม่เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ผศ.ดร.สริิรัตน์  เกยีรติปฐมชัย * คงเดิม * 
ดร.ไชยะ  คงมณี * คงเดิม และเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 
ผศ.ดร.อรอนงค์  ลองพิชัย คงเดิม 
ผศ.ดร.ปรตัถ  พรหมม ี คงเดิม 
 
 

เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.อริศรา  ร่มเย็น เณรานนท์ 
คุณวุฒิ 
- Ph.D.( Philosophy in Economic), Chiang Mai University 

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

University, UK, 2556 
- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
-  วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม วาระที่ 6.3 
เอกสาร 1 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้  
 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
1. รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส* 
คุณวุฒิ 
- Doc. Agri. Sci (Animal Science), 
Kyoto University, Japan, 2536 
- M. Agri., Animal Science, Kyoto University, 
Japan, 2533 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
ม.สงขลานครินทร์, 2529 

คงเดิม* 

 

2. ดร.พิชญานิภา พงษ์พานิช* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2558 
- วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2554 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

คงเดิม*  

 

3. ดร.ปิตุนาถ หนูเสน* 
คุณวุฒิ 
- วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2557 
- วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2547 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2544 

คงเดิม* 

 

4. ดร.นุจิรา ทักษิณานันต์* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเกษตร), ม.นเรศวร, 2563 
- วท.ม. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), ม.
เกษตรศาสตร์, 2553 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์,  2550 

คงเดิม* 

 

5. ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2555 
- วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2534 

นายสัตวแพทย์ธีรวินท์ บัวมา* 
คุณวุฒิ 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.มหิดล, 2558  
- สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์),  
ม.ขอนแก่น, 2551 

เนื่องจากเปลี่ยนแปลง ดร.ธัญจิรา เทพ
รัตน์ ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

   *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสาร 2 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เหตุผลในการ 

ขอเปลี่ยนแปลง 
1. ผศ.ดร.ชัชชัย  พุทซ้อน* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Materials Physics), Institute National des 
Science Appliquees, Lyon, France, 2553 
- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 

คงเดิม* 

 

2. ผศ.ดร.สุทธิดา  รักกะเปา* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Science and Technology Education), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 

คงเดิม* 

 

3. ผศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Physics and Mathematics Science), Saint 
Petersburg State Polytechnical University, Russia 
Federation, 2553 
- M.Sc. (Engineering and Technology), Saint 
Petersburg State Polytechnical University, Russia 
Federation, 2549 
- วศ.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
 

คงเดิม* 

 

4. ดร.กฤษดา  รวิรัศวัฒนา* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Physics), University of Sheffield, U.K., 
2555 
- วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
 

ดร.เพราพิมพ์  ลิ่มสกุล* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Bioengineering), University of 
California San Diego, U.S.A., 2562 
- M.S. (Bioengineering), University of 
California San Diego, U.S.A., 2558 
- M.S. (Physics), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2553 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

5. ดร.พฤติ  กาฬสุวรรณ* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Physics), University of Bristol, U.K., 2555 
- M.Sc. (Physics), Durham University, U.K., 2550 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 

คงเดิม* 

 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 
1. ผศ.ดร.ศรัณยา  พีระเกียรติขจร* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. in Engineering (Biotechnology), Osaka 
University, Japan, 2558 
- M.Eng. (Biotechnology), Osaka University, 
Japan, 2555 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 

คงเดิม* 

 

2. ผศ.ดร.จรัล  ลีรติวงศ์* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 
- วท.ม. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ , 
2540 

คงเดิม* 

 

3. ผศ.ดร.กฤติยา  แก้วจ านง* 
คุณวุฒิ 
- Ph.D. (Plant Science), University of Aberdeen, 
U.K., 2550 
- M.Sc. (Plant Breeding and Biotechnology), 
University of Ease Anglia, 2546 
- วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

รศ.ดร.อุปถัมภ์  มีสวัสดิ์* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2533 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2529 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. ดร.ปฐมฤกษ์  อิงสันเทียะ* 
คุณวุฒิ 
- ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 

คงเดิม* 

 

5. อาจารย์ขวัญ  นวลเจริญ* 
คุณวุฒิ 
- M.Sc. (Ecosystems Analysis and Governance), 
The University of Warwick, U.K., 2542 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539 

คงเดิม* 

 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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