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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 2/2565 

วันพุธ 2565 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมการที่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์)  

  ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกดุสิต สถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
7. นายมาโนชญ์ เนาวสินธ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน  ศรีริกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   (ประชุมออนไลน์) 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   (ประชุมออนไลน์) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประชุมออนไลน์) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   (ประชุมออนไลน์) 
12. อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประชุมออนไลน์) 
13. อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   (ประชุมออนไลน์) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   (ประชุมออนไลน์) 
15. อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
16. อาจารย์ประมินทร์ หะยะมิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เลขานุการ    
18. อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ  
19. นางกัญนิษฐ์ แซ่ว่อง ผู้ช่วยเลขานุการ   
20. นางชุติมา ลูกจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวปริยญาดา ปานทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต ประธานกรรมการ        ลาประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   ลาประชุม 
4. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   ครบวาระการด ารง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดี 
2. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี (ประชุมออนไลน์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ไชยยาว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

/อาจารย์ ดร.มัจดี... 
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4. อาจารย์ ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. อาจารย์ปกป้อง รัตนชู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. อาจารย์ซุลกิฟลี เดมะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. อาจารย์สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
8. อาจารย์วิชานันท์ ชะม้าย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. อาจารย์ซุลกีฟลี มามะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. อาจารย์ ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. อาจารย์สมพล มะสิกะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
12. อาจารย์นูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
13. อาจารย์ ดร.มีเดียน จูมะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
14. อาจารย์ยุพวดี ศรีสุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
15. อาจารย์นภดล เจ๊ะมะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
16. อาจารย์จามจุรี จุมพล อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
17. อาจารย์แวรอสนีย์ สะเมาะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
18. นางสาวต่วนฟิรฮานา ตีงี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
19. นางสาวอัญมณี ยอดจันทร์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการครบองค์ประชุม เลขานุการกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ พร้อมด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  สรุปเรื่อง 
 เลขานุการกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าประธานกรรมการสภาวิชาการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการชั่วคราว จึงขอมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 ข้อเสนอ       

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่เป็นประธาน     
ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการชั่วคราว  
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการสภาวิชาการชั่วคราว 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2…. 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งท่ี 1/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
 สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ไปแล้วนั้น ใน
การนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท า รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565 จ านวน 22 หน้า รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม   
 ข้อเสนอ       

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2565 
 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยให้เพ่ิมเติมรายชื่อกรรมการที่ 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 
กรรมการที่มาประชุม 

   1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พันเอกดุสิต สถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
1. นายมาโนชญ์ เนาวสินธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประชุมออนไลน์) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 
  4.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้น าเสนอหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื่องจากครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2566 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 26 เมษายน 2565 มติที่ประชุมให้ทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการฯ   
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
 

/4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง... 
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   4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้น าเสนอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 26 เมษายน 2565 มติที่ประชุมให้ทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการฯ 
ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน  
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา   
 5.1 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 
   5.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท าหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เปิดรับนักศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส จึงได้น าเสนอหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  

(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. หน้าที่ 20 รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษจาก  

Logistics and Supply Chain Management แก้ไขเป็น Supply Chain Management 
2. หน้าที่ 30 รายวิชาบัญชีบริหารเพ่ือการจัดการ ให้แก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษ  

“planning controlling” แก้ไขเป็น “control planning”  
3. หน้าที่ 31 รายวิชาการภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ค าอธิบายภาษาไทยจาก  

“ความรู้ทั่วไป” แก้ไขเป็น “ความรู้เบื้องต้น” และให้แก้ไขเป็น “agency” “brokerage” ให้เลือกค าที่ตรงกับ
ค าอธิบายภาษาไทย 
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4. หน้าที่ 33 รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล แก้ไขค าอธิบาย 
รายวิชาภาษาไทย โดยตัดข้อความ “นอกจากนี้นักศึกษาได้เรียนรู้” และ “ตลอดจน” ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ตัดข้อความ “In addition, students will also learn about” 

5. หน้าที่ 34 รายวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล แก้ไขค าอธิบาย 
ภาษาอังกฤษ “digital age” เป็น “digital era” 

6. หน้าที่ 35 รายวิชาสัมมนาในการจัดการ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาอังกฤษ  
“Knowledge and practice on interesting business issues seminars” แก้ไขเป็น “Knowledge and 
practice seminars on interesting business issues” ตัดเครื่องหมาย “;”หลังค าว่า business ย้ายไปอยู่
หลังค าว่า “operations” แทน “discuss problems” แก้ไขเป็น “problems discuss” และ “analyzing 
problems” แก้ไขเป็น “problems analyzing”  

7. หน้าที่ 36 รายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ “skills lmmediate problem” แก้ไขเป็น “lmmediate problem 
skills” และ “information search” แก้ไขเป็น “data retrioval”  รายวิชาฝึกประสบการณ์การจัดการ 
“corporate businesses” แก้ไขเป็น “private businesses”  รายวิชาการวิจัยด้านการจัดการ “research 
processes problem” แก้ไขเป็น “research processes in management problem” “sources” แก้ไข
เป็น “data sources” 

8. หน้าที่ 37  รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
Logistics and Supply Chain Management แก้ไขเป็น Supply Chain Management และค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ “the role of supply chin” แก้ไขเป็น “the role of supply chin management”  

9. หน้าที่ 38 รายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ “data analysis and business” แก้ไขเป็น “business data and analysis” 

10. หน้าที่ 39 รายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ “Digital  
Technology Fundamentals” แก้ไขเป็น “Fundamentals of Digital Technology” และให้ตัดค าในค าอธิบาย
ภาษาอังกฤษ “cryptocurrencies” เนื่องจากซ้ ากัน  รายวิชาการจัดการธุรกิจฮาลาล ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ 
“professionally entire” แก้ไขเป็น “professionally of entire”  และ “business Learning” แก้ไขเป็น “business, 
learning” 

11. หน้าที่ 41 รายวิชาความรู้และทักษะการจัดการทางเงิน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ให้ตัดค าว่า “finding knowledge about” และ “Including studying” และรายวิชาปฏิบัติการ
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน “knowledge about” 

12. ให้เพ่ิมรายวิชาเฉพาะ เรื่องการจัดการบริเวณชายแดน หรือการจัดการธุรกิจ 
บริเวณชายแดน การตลาดชายแดน  
 
 
 
 
 
 
 

/5.2 พิจารณาเห็นชอบ… 



6 
 
 5.2 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
   5.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 

สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเดิม ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 
วุฒิการศึกษา 
- M.A. (Applied Linguistics) 
  Northern  University , Malaysia 2559 
- B.A. (Human Sciences)  
  International Islamic  University  
  Malaysia, 2555 

1. อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 
วุฒิการศึกษา 
- M.A. (Applied Linguistics) 
  Northern  University , Malaysia 2559 
- B.A. (Human Sciences)  
  International Islamic  University  
  Malaysia, 2555 

คงเดิม 

2. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 
- กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี2538 

2. อาจารย์นัสรี พิทักษ์สุขสันต์ 
วุฒิการศึกษา 
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
  2563 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
  2560 

เปลี่ยน
แปลง 

 

3. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 
วุฒิการศึกษา 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 
- ค.บ. (มัธยมศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

3. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 
วุฒิการศึกษา 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 
- ค.บ. (มัธยมศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

คงเดิม 
 

 
 
 

/4. อาจารย์ซัลวาตี... 
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   5.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
วุฒิการศึกษา 
- MAESL (Teaching English as a Second   
  Language) 
  International Islamic University Malaysia,   
  Malaysia, 2556  
- B.A. (Political Science) 
  International Islamic University Malaysia,   
  Malaysia, 2551 

4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
วุฒิการศึกษา 
- MAESL (Teaching English as a Second   
  Language) 
  International Islamic University Malaysia,   
  Malaysia, 2556  
- B.A. (Political Science) 
  International Islamic University Malaysia,   
  Malaysia, 2551 

คงเดิม 

5. อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 
- วท.บ. (การจัดการการประมง) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

5. อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 
- วท.บ. (การจัดการการประมง) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

คงเดิม 

 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

   5.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จ านวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ย้ายไปประจ าหลักสูตร
อ่ืน และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   

/1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิชัย…. 
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   5.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิชัย ศรีช่วย 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (พืชศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วท.ม. (พืชศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
- วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

1. อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ 
วุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Biological Sciences)  
  The University of Southampton, 
  United Kingdom, 2559 
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2547 
 

เปลี่ยน
แปลง 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วท.ม. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วท.ม. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 
 

คงเดิม 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
- วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
- วท.บ. (พันธุศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
- วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
- วท.บ. (พันธุศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 

/4. อาจารย์ ดร.มนทกานต์... 
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   5.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

4. อาจารย์ ดร.มนทกานต์ พิมเสน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

4. อาจารย์ ดร.มนทกานต์ พิมเสน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

คงเดิม 

 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
- วท.ม (ชีววิทยาศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
- วท.บ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
  2538 

เพ่ิม 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

เพ่ิม 

 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  

/5.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต… 
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   5.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม ลาออก จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน    
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อาจารย์นัตพงศ์  โชติพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 

1. อาจารย์นัตพงศ์  โชติพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 

คงเดิม 

2. อาจารย์อาเฟนดี ท่าสอน 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2551 

 2. อาจารย์อดินันทร์ มาหามะ 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 

เปลี่ยน
แปลง 

3. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน ์
วุฒิการศึกษา 
- Le Doctorat (Génie industriel) 
  Community University Grenoble Alpes,     
  France , 2560 
- ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2553 
- อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2544 

3. อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ดร.ชาญณรงค์ ตระกลูสรณคมน ์
วุฒิการศึกษา 
- Le Doctorat (Génie industriel) 
  Community University Grenoble Alpes,     
  France , 2560 
- ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2553 
- อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2544 

คงเดิม 
 

 
/4. อาจารย์นิศิดา... 
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   5.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  (ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

4. อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์  
- วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

4. อาจารย์นิศิดา อุตมารัตน์ 
- วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

คงเดิม 

5. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์ 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 
  เหนือ 2556 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  2544 

5. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์ 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร   
  เหนือ 2556 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  2544 

คงเดิม 

 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565  
 
   5.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเดิม ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

/1. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์... 
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   5.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เพ่ือการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2562 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 

1. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เพ่ือการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2562 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 

คงเดิม 

2. อาจารย์พระรักษ์ อมรศักดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตหาดใหญ่ 2552 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 

2. อาจารย์พระรักษ์ อมรศักดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตหาดใหญ่ 2552 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 

คงเดิม 

3. อาจารย์ผการัตน์  ทองจันทร์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตหาดใหญ่ 2553 
- ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตเทเวศร์ 2545 

3. อาจารย์ผการัตน์  ทองจันทร์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตหาดใหญ่ 2553 
- ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตเทเวศร์ 2545 

คงเดิม 

4. อาจารย์เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง 
วุฒิการศึกษา 
- M.C.A (Master Computer Application) 
Bangalore University India 2552 
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 

4. อาจารย์เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง 
วุฒิการศึกษา 
- M.C.A (Master Computer Application) 
Bangalore University India 2552 
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 

คงเดิม 
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5.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

5. อาจารย์สุชาดา อีเลียสะคาน 
วุฒิการศึกษา 
- บธ.ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2555 
- บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2549 

5. อาจารย์เกศแก้ว ประดิษฐ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์2552 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

เปลี่ยน
แปลง 

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2565  
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ     
 6.1 ก าหนดการจัดประชุมครั้งถัดไป   

สรุปเรื่อง 
  ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มี
การประชุมครั้งที่ 3/2565 ในเดือนสิงหาคม 2565    

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันในการประชุมครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติก าหนดวันประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 9  

สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 

 
 

 
 


