
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 23(4/2564) 

วันศุกรท่ี 16 เมษายน 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ช้ัน 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 
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3.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

4.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

5.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

6.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 22(3/2564) 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 

                            ท่ีประชุมรับทราบ และใหแกไขขอความ หนา 2 วาระท่ี 3.1 นโยบายการเปด/ปด/

ปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้  

         - บรรทัดท่ี 11  จากเดิม  “แนวโนมความจําเปนของระดับและสาขาวิชา...” แกไขเปน    

“แนวโนมความจําเปนของสาขาวิชา...”  

         - บรรทัดท่ี 12  จากเดิม  “... หลักสูตรท่ีไมจําเปนตองเปดในระดับปริญญาตรี แตเปด 

เปนหลักสูตรวิชาชีพ” แกไขเปน “… หลักสูตรท่ีไมจําเปนตองเปดในระดับปริญญาตรี แตเปดเปนหลักสูตร non 

degree ” 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

    4.1  การพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง 

          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                   4.1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี
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                คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และอนุมัติตอไป     พรอมท้ังเห็นวา จากการดําเนินการท่ีผานมาของหลักสูตรนี้ มีผูเรียนนอยและใชระยะเวลา 

ในการศึกษานานกวากําหนด ทําใหผลการดําเนินการไมคุมทุน จึงใหหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
                     1. จัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตร/แผนบริหารชุดวิชา (Module)  และแจง

แผนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมิถุนายน 2564  โดยการทําแผนขอใหคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้   

                            1) ปรับเวลาเรียนใหเหมาะสมเพ่ือเอ้ือใหมีผูเรียนหลากหลายและมีจํานวน

เพ่ิมข้ึน    

                            2) หาวิธีการใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามแผน     

                                 3) แผนบริหารชุดวชิา (Module)  เชน  หากลยุทธในการเพ่ิมผูเรียนกลุม non 

degree บริหารการเรียนชุดวิชาของนักศึกษารวมกับผูสนใจจากภายนอกซ่ึงเรียนแบบ non degree และสะสม

หนวยกิตได  จัดทําแผนการเปดสอนชุดวิชาในแตละภาคการศึกษาโดยมีขอมูลของชุดวิชา  จํานวนชุดวิชาท่ีเปด

สอน กลุมผูเรียนเปาหมาย จํานวนผูเรียน วันเวลาท่ีเรียน เปนตน   

                      2. เม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป  ใหรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา  

 

        4.1.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

    คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

และอนุมัติตอไป  พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา  แผนการศึกษาแบบ 2.1 กําหนดใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

จํานวน 22 หนวยกิต   โดยมีหนวยกิตรวมจํานวน 64 หนวยกิต   มากกวาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  

ทําใหนักศึกษาตองใชเวลาในการเรียนมาก อาจสงผลกระทบตอผูเรียนท่ีมีงานทําอยูแลว และการสําเร็จการศึกษา

ตามแผนการศึกษา   จึงใหทบทวนโดยลดจํานวนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและเพ่ิมรายวิชาและจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาเลือกใหมากข้ึน หลากหลาย สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน      ท้ังนี้ การทําวิจัยขอให

คํานึงถึง social engagement ดวย 
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        4.1.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ 

       คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหดําเนินการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบและอนุมัติตอไป ดังนี้  

                                    1.  เพ่ิมรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมรายวิชาเลือก: กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

และกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักศึกษาตางชาติจากกลุมประเทศยากจนสนใจมาศึกษา  

   2.  เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาบังคับ 820-501 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปน   

820-501 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ          และใหมีเนื้อหาการประเมินผลสิ่งแวดลอมระดับ 

ยุทธศาสตรดวย   

                        3.  เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาเลือก: กลุมวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมและอนามัย 

สิ่งแวดลอม  คือ  รายวิชา 820-622 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน    เปน  820-622 ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG   

Economy  ท้ังนี้  มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา  ควรประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ในชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เพ่ือใหรับทราบขอมูลและกระตุนใหมีผูเขาศึกษามากข้ึน   
 

                 4.1.4  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                       คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม

คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป  สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา ซ่ึง

อาจปรับจากการเปดสอนระดับปริญญาโท เปนเปดสอนแบบ non degree 
 

                 4.1.5  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชบําบัด  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 
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                        คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ทางเภสัชศาสตร  สาขาวิชาเภสัชบําบัด หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  
 
                 4.1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                        คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป    พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวารายวิชาท่ีเปดสอนควรมีรายวิชาในเชิงลึกท่ีสามารถประยุกตกับ

สาขาวิชาอ่ืน  เชน  รายวิชาชวีวิทยาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   หรือรายวิชาท่ีเชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะโลกรอน เปนตน    

 

                 4.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

   คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรควรมีเนื้อหาหรือรายวิชาท่ีประยุกตกับการประกอบอาชีพ   

หรือประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือการดึงดูดใหมีผูสนใจมาเรียน เชน การใชจุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา 

ทางการเกษตร เปนตน  

 

               4.1.8  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 
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                         คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

สรีรวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา     ตามรายละเอียดใน 

เอกสารประกอบวาระการประชุม  

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป  

 

                        4.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                       คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ เพ่ือพิจารณา  

 

     4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                      คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป พรอมท้ังมีขอเสนอแนะวา การกําหนดชื่อรายวิชาควรกําหนดใหชัดเจน สื่อถึงเนื้อหาวิชาท่ีตอง

เรียน  เชน  รายวชิาการทองเท่ียวเชิงธรณี เปนตน  และขอใหหลักสูตรเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว รายงานผล

การดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา  

 

              4.1.11 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                    คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ฟสิกส  (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564    และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  
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(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป และเม่ือปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป ขอใหพัฒนาหลักสูตรใหตอบโจทยอุตสาหกรรมเปาหมายดวย  

 

             4.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตาน ี

                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                       มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป   และเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา  

 

              4.1.13 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีวิทยาเขตปตตานี 

         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประมง   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และใหหลักสูตรดําเนินการ ดังนี้  

            1. ศึกษาขอมูลเพ่ือหาสาเหตุท่ีมีผูสนใจเปนจํานวนนอย ท้ังท่ีเปนหลักสูตรท่ีมีความ 

สําคัญในการประกอบอาชีพ  

            2. จัดทําหลักสูตร non degree เชน การเพาะเลี้ยงพันธุไมน้ําเศรษฐกิจ และ 

ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  เชน กรมประมง เปนตน   

 

                       4.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

                      คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา  

 

 4.1.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                     คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา  

 

                      4.1.16 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                    คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และใหหลักสูตรดําเนินการจัดทําเปนชุดวิชา (module) เพ่ือเปดเปนหลักสูตร non degree สําหรับ 

upskill, reskill  ใหแกผูเรียนภายนอก และเม่ือดําเนินการครบ 3 ปแลว   ใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินการ

ไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา  

 

                        4.1.17 หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                      คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 
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             4.1.18 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตหาดใหญ 

                       คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม 

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                       4.1.19 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

                       คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                       4.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 สถาบันนโยบายสาธารณะ วิทยาเขตหาดใหญ 

                                 สถาบันนโยบายสาธารณะ วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

  

                       4.1.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี 

                                คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 
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                     4.1.22 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                     4.1.23 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี

                     คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะศึกษาศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                     4.1.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ป แลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา   

  

                     4.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

เชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตาน ี

                              คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เพ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ป แลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา   

 

                    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

                    4.1.26 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรอนุปริญญา

นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                             คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป และเม่ือดําเนินการครบ 3 ป แลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา   

 

           4.1.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีวิทยาเขตปตตานี 

                              คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                       4.1.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศเพ่ือ 

การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปตตานี 

                      คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

  

                      4.1.29 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตาน ี
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                    คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป 

 

                 4.2  การขอปดหลักสูตร 

                      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                      4.2.1  ขอปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอขอปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 2 หลักสูตร  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เปนตนไป ดังนี้  

         1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. 2560 

              2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ หลักสูตรใหม  

   พ.ศ. 2561 

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

    - 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 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  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

 

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล 

2. รศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง 

3. ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ 

         4.1.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.วิษณุพงษ โพธิพิรุฬห    

2. นส.พิมผกา ศรีไพบูลย  

         4.1.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.เก้ืออนันต เตชะโต  

2. ผศ.ดร.สุธิน ีสินุธก  

3. ดร.ประกฤษฎ นพประดิษฐ  

         4.1.4  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช 

กรรมคลินิก หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล 

 

        4.1.5  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร สาขาวิชา 

เภสัชบําบัด หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ฐิติมา  ดวงเงิน 

        4.1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท 

2. ผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูล 

 

       4.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร 

นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.ภารนัย สุขุมังกูร 

2. ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร 

       4.1.8  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.นิภาพร คนธภักดี 

2. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์  
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

       4.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.นิภาพร คนธภักดี 

2. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์  

      4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตร 

นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาธรณีฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ      

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.สวัสด ียอดขยัน  

2. ผศ.ดร.กําแหง วัฒนเสน  

 

       4.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร 

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ชิตนนท บูรณชัย 

2. ผศ.ดร.ปภาว ีฟาน โดมเมเลน 

 

      4.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีวิทยาเขตปตตานี 
 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.พวงทิพย แกวทับทิม 

2. ผศ.ดร.ธิดารัตน วชิัยดิษฐ 

3. ดร.สุนารี บดีพงศ 

      4.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีประมง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วิทยาเขตปตตานี 
 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

2. รศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย 

3. ผศ.ดร.พจนารถ แกนจันทร 

      4.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.ดร.นริศ ทาวจันทร 

2. ผศ.ดร.วิสุทธิ ์สิทธิฉายา 

       4.1.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 
 

หองประชุม 210 

1. ดร.นุชนาถ คงชวย 

2. ผศ.ดร.ธรรมรัตน พณิชยกุล 

3. รศ.ดร.รณสรรพ ชินรัมย 

       4.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.ชินพงศ อังสุโชติเมธ ี

2. ผศ.ดร.สุภาภรณ กานตสมเกียรติ 

3. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ 
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

       4.1.17 หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. รศ.สมชาย ชูโฉม 

2. ดร.สุริยา จิรสถิตสิน 

       4.1.18 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ    

2. นส.พิมผกา ศรีไพบูลย  

       4.1.19 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.พงศกร พิชยดนย 

2. ดร.สุรนัย ชวยเรือง  

3. ดร.จุไรรัตน พุทธรักษ 

      4.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 สถาบันนโยบายสาธารณะ วทิยาเขตหาดใหญ 

หองประชุม 210 

1. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร 

      4.1.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการ 

จัดการการศึกษาอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม 

วิทยาเขตปตตานี 

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 

2. ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปยา 

3. ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ 

      4.1.22 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.วันพิชิต ศรีสุข 

      4.1.23 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.สใุจ สวนไพโรจน 

2. ผศ.ดร.อริยา คูหา 

      4.1.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

 
 

ระบบ Zoom และหองประชุม 210 

1. ผศ.ดร.ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ (Zoom) 

2. ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ       

หองประชุม 210 

      4.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 

และโภชนาการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ผศ.ดร.ธรรมรัตน แกวมณี 

2. ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

3. ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี  

4. ผศ.ดร.ศิวพร ปนแกว 
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

      4.1.26 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ 

หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร  

วิทยาเขตหาดใหญ      

หองประชุม 210 

1. ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ   

2. อ.อัจฉรา จันทนเสนะ   

3. นส.จิราพร ยะถาวร    

      4.1.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการ 

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

วิทยาเขตปตตานี 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ  

2. ผศ.ดร.เซาฟ บูสะมัญ 

3. รศ.ดร.อภิรดี แซลิ่ม  

      4.1.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและวิทยาการ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร  

วิทยาเขตปตตานี     

 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.ศริยา บิลแสละ 

2. ดร.ซัมรี เจะอารน  

3. อ.ฐิติมา เทพญา  

      4.1.29 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม  

วิทยาเขตปตตานี 

       

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.มูฮัมหมัดอาฟฟ อัซซอลีฮีย 

2. ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ 

3. ผศ.อาเซ็ม อัซซะรีฟ 

      4.2  การขอปดหลักสูตร 

      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                     

      4.2.1 ขอปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 

ระบบ Zoom  

1. ผศ.ดร.ศุภชัย  พิสัชเพ็ญ    

 


