
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 20(1/2564) 

วันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564  เวลา 09.30 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

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

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                   กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        กรรมการ 

6.   ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 

7 .  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

8.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

9.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

10. หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ       กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

6.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

7.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมชี้แจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    ประธานแจงวา    ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณาทบทวนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2564   และเชิญ ดร.สุวิทย เมษินทรีย 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม      บรรยาย  เรื่อง  ภาพอนาคตของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในอีก 5 ปขางหนา นั้น        ซ่ึงการบรรยายดังกลาว เปนการใหแนวคิดและนโยบาย

ภาพรวมในอนาคตแกมหาวิทยาลัย       โดยมีสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   คือ  เรื่อง  BCG 

Economy (Bio-Circular-Green Economy)           ซ่ึงควรนํามาพิจารณาวาหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑ  BCG 

Economy เพียงใด  

    ท่ีประชุมรับทราบ และมีความเห็นเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยตองนําแนวคิดและนโยบายดังกลาว

มาขับเคลื่อนตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 19(10/2563) 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2564 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

              4.1  การพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง  

          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                             4.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 
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        คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   ตามรายละเอียดใน 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

 
                   4.1.2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   

        คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา หลักสูตรควรหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยในระดับปริญญาโทและ

เอกใหมากข้ึน  

 
                    4.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

 
                           4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

        คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ      และขอใหหลักสูตรนําชุดวิชาการวิจัยสาหรายและการใช

ประโยชนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร   หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564   มากําหนดไวใน 
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หมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564   กอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป   

 

                  4.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสาร 

สนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขต

หาดใหญ 

       คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

 

         4.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขต

หาดใหญ 

       คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ 

การประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

                            4.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

       คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
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                   4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

 

       4.1.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาทันต 

แพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

       4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโล 

เฟเชียล หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

        คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

 

       4.1.11 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ  

        คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
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         4.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

         คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

         4.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

         คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

         4.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

         คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

         4.1.15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

         คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
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         4.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  

         คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป      พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังบุคลากรในพ้ืนท่ี     เชน 

โรงงานตาง ๆ   ภาครัฐ   องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  เปนตน  

 
                            4.1.17 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

         คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 
                           หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

         4.1.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนามนุษย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนามนุษย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
 
           4.1.19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา   หากหลักสูตรมิไดตองการใหผูสําเร็จการศึกษาเปนลามเพียงอยางเดียว ก็ 
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ขอใหปรับรายวิชาโดยบูรณาการกับศาสตรท่ีเก่ียวของ เชน ญี่ปุนศึกษา ไทยศึกษา วิเทศสัมพันธ เปนตน เพ่ือให

นักศึกษามีความรูท่ีกวางข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ  

 

         4.1.20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564       เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  

และอนุมัติตอไป  
 
         4.1.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

         คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แตจากการชี้แจงหลักสูตรของคณะชี้แจงวาหลักสูตรนี้ เปน

หลักสูตรความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ

รัฐศาสตร และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา        ในขณะท่ีหลักสูตรยังไมสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ

ระหวางคณะดังกลาว ดังนั้น จึงขอใหหลักสูตรพิจารณาดําเนินการใหเห็นวาหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรความรวมมือ 

ท่ีรวมผลิตบัณฑิตอยางแทจริง กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  

 

         4.1.22 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร  

วิทยาเขตปตตานี  

         คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
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          4.1.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง      

         คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
 
                            4.1.24 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง     

         คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
 
   4.2  การขอปดหลักสูตร 

                            หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

         4.2.1 การขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

       คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอการขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  
 
                            หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

         4.2.2 การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอการขอปด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559   เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  
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             4.2.3 การขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎรธานี 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอการขอปด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  

                      อนึ่ง  การพิจารณาหลักสูตรท้ังหมด ท่ีประชุมเห็นวา ควรคํานึงถึงความคุมทุนในการดําเนินการ 

การประหยัดคาใชจาย จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และระยะเวลาท่ีใชในการเรียนของหลักสูตร  

  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

                      5.1 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ                   

       คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอแผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564      เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
                     5.2 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอแผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 
           5.3 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  
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       คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอแผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564         เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

                    5.4 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการ 

เปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ    

       คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอแผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

 

เลิกประชุมเวลา  13.15 น.  

 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

(รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         4.1  การพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง  

         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

         4.1.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร 

2. ผศ.ดร. พรศิริ แกวประดิษฐ  

        4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ   

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.สภุาพรรณ ไชยประพัทธ    

2. นส.อรวรรณสิริ หนูอุไร  

        4.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.นเรศ ซวนยุก  

ประธานหลักสูตร 

       4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  

ประธานหลักสูตร 

       4.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล

และชีวสารสนเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขต

หาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.วราพร วรรณนา  

2. ผศ.ดร.มลวดี วงศลาภสวุรรณ 

 

       4.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ 

2. ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง 

3. ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒนวัฒนา 

       4.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชอง

ปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

2. รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธ- 

                               ปรยีาศรี 

3. รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล  
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

      4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชอง

ปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

2. รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธ- 

                               ปรยีาศรี 

3. รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล  

      4.1.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  คณะทันตแพทยศาสตร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

2. รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค สุทธ- 

                               ปรยีาศรี 

3. รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล  

      4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ  

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท  

      4.1.11 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก  สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท 

  

       4.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.พันโทหญิงวิภาพรรณ  

                       ขิมมากทอง   

2. ผศ.ดร.ตุลาภรณ วองธวัชชยั 

3. ดร.ชิตติพงษ ทิพบรรจง  

       4.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศิริมหาชัย 

2. ผศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย 

3. รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด 

       4.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ 

2. ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร 

3. ผศ.ดร.สมชาย ศรวีิริยะจันทร 
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

       4.1.15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการ

พยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

วิเทศสัมพันธและนวัตกรรม 

2. ผศ.ดร.ปราโมทย ทองสุข 

3. ผศ.ดร.ปรัชญานันท เท่ียงจรรยา  

       4.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.สุธิน ีสินุธก  

รองคณบดีฝายวิชาการ  

2. ดร.พลชาติ โชติการ  

3. ผศ.ดร.ไชยวัฒน รงคสยามา  

                        นนท  

 

       4.1.17 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.สมพร คุณวิชิต 

2. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา 

(ผอ.หลักสูตร) 

3. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล  

 

      หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

      4.1.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนา 

มนุษย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.อารยี ธรรมโครง   

2. ผศ.ดร.ธฤตตวัชร ไชยเหมวงศ   

3. ดร.สรรวภัทร พัฒโร     

4. ดร.อันธิฌา แสงชัย     

5. ผศ.พุมรี  อรรถรัฐเสถียร  

6. อ.วาสนา คงขันธ    

7. อ.รชฎ   สาตราวุธ    

8. อ.วรารัตน  คํามณี 

      4.1.19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.อัจฉรา ชูพูล  

2. อ.เอกนรินทร เอกอริยะสิริ   

3. อ.นิเยาะ จาหลง   
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

      4.1.20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี 
 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.อัญญณิชตา รุงวิชานิวัฒน 

2. ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุ    

                         สานติ ์

3. ดร.วรรณกร ลิขิตปญญโชติ 

      4.1.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.เอกรินทร  สังขทอง        

คณบดี  

2. ดร.อลิสรา ชมชืน่          

รองคณบดีฝายวิชาการและ

ทรัพยากรการเรียนรู  

3. อาจารยศุภลักษณ พลายแสง  

4. อาจารยศิริขวัญ ชิณศรี 

       4.1.22 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปตตานี 

  
 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ 

ผอ.สาขาวิชานิเทศศาสตร  

2. ผศ.จารียา อรรถอนุชิต  

3. ผศ.ดร.วลักษณกมล จางกมล 

       4.1.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง         

หองประชุมวิทยาเขต 

1. อ.กานตพิชชา ตุลยะลา  

ประธานหลักสูตร  

       4.1.24 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตรและการ

จัดการ วิทยาเขตตรัง               

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.กฤติยา ดวงมา 

ประธานหลักสูตร  

      4.2  การขอปดหลักสูตร 

      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

      4.2.1 การขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคม 

และการบริหาร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล 

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิต 

ศึกษา    
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

      หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

      4.2.2 การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี    

ระบบ ZOOM 

1. ผศ.ดร. ยุทธพงศ เพียรโรจน  

รักษาการแทนคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

      4.2.3 การขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

ระบบ ZOOM 

1. ผศ.ดร. ยุทธพงศ เพียรโรจน   

 

วาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ      
       5.1  แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาเขตหาดใหญ              

 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ปรมินทร เณรานนท 

       5.2  แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ 

       5.3 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ  

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.ชชัวิน ศรีสุวรรณ 

       5.4 แผนการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ    

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.วชัรวลี ตั้งคุปตานนท 
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