
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 119(8/2564)  

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  และประชุมโดยใช้ระบบ 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 รองประธานกรรมการคนที่ 3 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 
8. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
    ดร.อับดุลฮากิม มะสะ  (แทน) 
9. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์ สกุลรัตน์         
10.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์ เลิศเลอวงศ์    
11.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ     
13.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์  
14.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
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15.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชยั วัฒนาภิรมย์สกุล  (แทน) 

16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร 

17.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทย์     กรรมการ 
 ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ    
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา รักทอง      
21.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์  (แทน)    
22.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล  
23.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี สินุธก 
24.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  
25.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
26.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
7. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวาระพิจารณา 
เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่ 
  พ.ศ.2564  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร       
2. ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยศร                                  
                   
เรื่อง การขอปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม   
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
2. ดร.วสันต์ จันทรโชต ิ
 

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาณัฐ แก้วบ ารุง  
 

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิตของคณะนิติศาสตร์ 
1. อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ 
 

เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้ง Prof.Nabil  Samman ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร 
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ   
       บัณฑิตวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่    
1. นางสาวดาวรัตน์ พูนศรีรัตน์  ผู้แทนฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์ และ 
    เทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3. นางสาวดลณพร ชาติพันธ์     รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. นางเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
5. นางสาวบุปผา ภูมาวงค์ 
6. นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 
7. นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ
8. นางอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์ 
9. นางจิราภรณ์ ระฆัง 
10. นางสาวนลินี จิโรภาส 
11. นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นด าเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. มีอาจารย์ผู้สอนสอบถามมหาวิทยาลัย กรณีการสอนออนไลน์ซึ่งมีหลายกลุ่ม จะใช้วิธีการสอน
เพียงหนึ่งกลุ่มและบันทึกคลิปวิดีโอการสอน เพ่ือน าไปสอนส าหรับกลุ่มอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่าย 
และการคิดภาระงานสอน นอกจากนี้จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีเกิน 10 ชั่วโมง ได้หรือไม่  
  จากค าถามดังกล่าวประธานแจ้งว่า ขอให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือการบริหารจัดการของแต่ละคณะ 
โดยเสนอแนะว่า การน าคลิปวิดีโอประกอบการสอนออนไลน์ ควรด าเนินการในลักษณะการสอนแบบ Flipped 
Classroom คือ ส่งคลิปวิดีโอให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน และเมื่อถึงคาบเรียนอาจารย์ผู้สอนเข้าสอนใน
ห้องเรียนออนไลน์ โดยอาจหากิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอการสอนเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
สังเกตว่านักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนออนไลน์หรือไม ่ 
  2. การก าหนดนโยบายจากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นนโยบายในภาพรวม ซึ่งคณะต้องน าไป
ก าหนดเป็นนโยบายภายใต้บริบทของคณะที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และต้องสื่อสารนโยบายไปถึง
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับ
โลก 
                  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมและรับทราบผลการพิจารณามติเวียน 
  2.1 การรับทราบผลการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 116(5/2564) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวาระเวียน (ก าหนดทักท้วงวันที่ 7 มิถุนายน 2564) 
   ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 
 
 2.2 การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยวาระเวียน 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 117(6/2564) (ก าหนดทักท้วงวันที่ 15 มิถุนายน 2564) 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
 2.3 การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยวาระเวียน 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 118(7/2564) (ก าหนดทักท้วงวันที่ 15 มิถุนายน 2564) 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี  3  นโยบายทางวิชาการ 
    -ไม่มี  
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564  และจะเริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2/2564           
เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร และรายวิชา ฯลฯ จึงขอให้หารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้     
ในรายละเอียด ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

 4.2 เรื่องเสนอใหม่ 
  4.2.1 การขอปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ
จัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ านวน 5 รายวิชา เพื ่อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรรับไปพิจารณาด าเนินการ ก่อนเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
  1. ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา อนึ่ง   
หากเป็นรายวิชาที่เน้นพื้นฐาน ขอให้หารือ/บูรณาการร่วมสอนกับคณะวิทยาศาสตร์ 
  2. เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของทุกรายวิชา ระบุว่า “...น าความรู้พื้นฐานทางเคมีในชั้น
เรียนมาแก้ปัญหานั้น” จึงขอให้ตรวจสอบและแก้ไขในแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัด
ประเมินผล ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายวิชาด้วย 
 

  4.2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จ านวน 2 ประเด็น คือ 1.รายละเอียดแผนการศึกษา โดยเพ่ิม
รายวิชา “สัมมนาวิชาการทางเคมี 1-4” ในแผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 2.1 และ2.รายละเอียดเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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  4.2.3 การขอเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิตของคณะนิติศาสตร์  
   คณะนิติศาสตร์เสนอเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา 870-383      
ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังนี้ 
  

เดิม ใหม่ 
870-383 ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 300 ชม. 
            (Legal Internship) 

870-383 ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย  3(0-18-0) หน่วยกิต 
            (Legal Internship) 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  4.2.4 การขออนุมัติแต่งตั้ง Prof.Nabil Samman ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณี
พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนออนุมัติแต่งตั้ง Prof.Nabil Samman ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  
 

วาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   -ไม่มี 
 

วาระท่ี 6  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   คณะเสนอการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังนี้  
    1. คณะแพทยศาสตร์ ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  
   3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
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   1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
   2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
   3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562   
   4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 
    4. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
    1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 
    2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 
    3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 
    4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 
     5. คณะวิทยาศาสตร์ ขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  
  5.1 ขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ 
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 
   2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 
  5.2 ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
   4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 
   5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 
     6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
     6.1 ขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
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