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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 1/2565 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 

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

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม   
1. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี (ประชุมออนไลน์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ไชยยาว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒชิยั ศรีช่วย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. อาจารย์ ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. อาจารย์สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

 
/6. อาจารย์ ดร.ปกป้อง… 
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6. อาจารย์ ดร.ปกป้อง รัตนชู อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. อาจารย์ซุลกิฟลี เดมะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. อาจารย์วิชานันท์ ชะม้าย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. อาจารย์ซุลกีฟลี มามะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. นางสาวต่วนฟิรฮานา ตีงี เจ้าหน้าทีง่านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการครบองค์ประชุม เลขานุการกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ พร้อมด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ประธานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้  
   1.1  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 ได้มีประกาศกฎกระทรวง จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้   

- กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  
- ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 

    - กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  
- กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ.2565   
- กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามกฎกระทรวงดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการผู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรได้ศึกษาตามรายละเอียดดังกล่าว 

1.2 กรรมการสภาวิชาการลาประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์พลเอกชุมพล   
เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   
  มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 
 สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ไปแล้วนั้น     
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท า รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2564 จ านวน 12 หน้า รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม   

 
/ข้อเสนอ...   

 

http://academic.swu.ac.th/Portals/43/T_0028.PDF
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/T_0003.PDF
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/T_0012.PDF
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/T_0026.PDF
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 ข้อเสนอ       

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 
มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564  

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 สรุปหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สรุป
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการ จ านวน 13 หลักสูตร  ผ่านการ
รับทราบจาก สป.อว. จ านวน 4 หลักสูตร อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 9 หลักสูตร  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สป.อว.รับทราบ 

สภาวิชาชีพ
รับรอง 

1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

16 มกราคม 
2564 

30 ธันวาคม 2564 - 

2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 

16 มกราคม 
2564 

30 ธันวาคม 2564 - 

3 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 

16 มกราคม 
2564 

30 ธันวาคม 2564 - 

4 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

25 กันยายน 
2564 

30 ธันวาคม 2564 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับรอง
จากสภาวิศวกร 

5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

22 พฤษภาคม 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

3 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

29 ตุลาคม 2564 
รับแจ้งจาก สนง.
เลขาธิการคุรุสภา 

19 มกราคม 
2565 

6 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

25 กันยายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับรอง
จากสภาวิศวกร 

/หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต… 
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 3.1 สรุปหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ที่ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สป.อว.รับทราบ 

สภาวิชาชีพ
รับรอง 

7 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

25 กันยายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

18 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

8 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

25 กันยายน 
2564 

 รอผลการรับรองจาก
สภาวิชาชีพพยาบาล 

 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับรอง
จากสภาวิชาชีพ

พยาบาล 

9 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

20 พฤศจิกายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

10 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

20 พฤศจิกายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

11 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

20 พฤศจิกายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

12 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 

20 พฤศจิกายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

13 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565  

20 พฤศจิกายน 
2564 

ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ  

12 เมษายน 2565 
รอลงนามจาก

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

- 

/ข้อเสนอ...  
 



5 
 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
   4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มติที่ประชุมเสนอแนะให้ทบทวนคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

    5.1 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 
  5.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาในวาระสืบเนื่อง รายละเอียด
ดังนี้  

1. ให้ทบทวนเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษาว่ามี 
คุณลักษณะเด่นในด้านใด 

2. ควรเพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยที่เก่ียวกับระบบราง สร้างสะพาน การท าอุโมงค์ ที่ 
เกี่ยวข้องกับเหล็กและคอนกรีต เพ่ือสร้างทักษะให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. หน้าที่ 2 ข้อ 8 ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
4. หน้าที่ 3 ทบทวนข้อ 11 และ ข้อ 12 โดยระบุว่ามีประเด็นที่ส าคัญหรือสิ่งที่ส่งผล 

กระทบต่อหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะการเขียน ดังนี้ ข้อ 11  เขียนระบุว่าเกิดเหตุการณ์หรือประเด็นส าคัญ
ใดบ้าง และสภาพสังคมเป็นอย่างไร  โดยเขียนสภาพการณ์ในปัจจุบัน ให้เป็นตัวตั้งส าคัญมีเนื้อหาที่กล่าวถึง เช่น 
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ, Social Media, Blockchain เป็นต้น   ในส่วนของข้อ 12 เขียนระบุว่าผลกระทบที่
เกิดข้ึนหรือจากสภาพการณ์ที่กล่าวถึงในข้อ 11 หลักสูตรสามารถตอบสนองได้อย่างไร  

5. หน้าที่ 8 พิจารณาผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรใน PLO3 , PLO5,  
PLO6 ให้ทบทวนใหม่ และให้ระบุ Cognitive Domain ทุกข้อ ส่วน Psychomotor Domain ให้ระบุตามความ
เหมาะสม 

6. หน้าที่ 11 ให้น าแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม (Affective Domain) มี 5 ระดับ 
ประกอบด้วย การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดล าดับค่านิยม และการมีบุคลิกตามค่านิยม ซึ่ง
ควรจะระบุว่าระดับใด  

7. หน้าที่ 15-23 PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7 ให้เพ่ิม Applying และ  
Creating 

8. หน้าที่ 28 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรกเข้า ให้เพ่ิมเรื่อง 
การศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตในการแก้ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

9. หน้าที่ 65 ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ “tangerine nuclear  
chemistry” ในค าอธิบายรายวิชา 05-004-208 เคมีวิศวกรรม  

10. หน้าที่ 66 แก้ไขค าผิดรายวิชา 05-064-001 สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา  
ในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

11. หน้าที่ 70 เพ่ิมค าว่า “Physical” หน้าค าว่า “properties” ในค าอธิบาย 
รายวิชา 05-064-207 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  

12. หน้าที่ 72 เพ่ิมตัว “l” หลังค าว่า “stee” ในค าอธิบายรายวิชา05-064-212 การ
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1  

13. หน้า 73 เพ่ิมค าว่า “of materials” หน้า “Fundamental….” ใน 
ค าอธิบายรายวิชา 05-064-213 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  

14. หน้า 92 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 05-064-213 ระบบการ 
ระบายน้ าในชุมชนเมือง  

15. หน้าที่ 142 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน  
ควรมีการระบุสมรรถนะที่ส าคัญตาม มคอ.1 ก าหนดให้ชัดเจน 
 

/5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง… 
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   5.1.2 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ ด าเนินการ     
ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน จากคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ได้การตรวจสอบพบว่ารายละเอียดของเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์ตามประกาศข้อก าหนด Aircraft Maintenance Engineer License Training and 
Skill Tests ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด
ดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จึงขอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
เทคนิคอากาศยาน  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน และให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาในวาระสืบเนื่อง รายละเอียดดังนี้  

1. ระบุแนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ระบุว่ามี License และสามารถสอนได้  
2. ระบุอาจารย์ร่วมสอนเป็นอาจารย์พิเศษ  
3. จัดท าประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนน  

และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางในการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ และ
สอดคล้องตามหลักสูตรที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ก าหนด 
 
 6.2 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
   6.2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม เกษียณอายุราชการ จ านวน 1 คน 
และลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียด
ดังนี้   

/1. รศ. พลเอกนายแพทย์ชุมพล.... 
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   6.2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมาย 
เหตุ 

1. รศ. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ 
วุฒิการศึกษา 
- อ.ว. (มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ)  
  แพทยสภา 2541 
- อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)  
  แพทยสภา 2534 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)  
  แพทยสภา 2530 
- พ.บ.  
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2524 

1. รศ. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ 
วุฒิการศึกษา 
- อ.ว. (มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ)  
  แพทยสภา 2541 
- อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)  
  แพทยสภา 2534 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)  
  แพทยสภา 2530 
- พ.บ.  
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2524 

คงเดิม 

2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ 
วุฒิการศึกษา 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันการเดินทางและ
ท่องเที่ยว)    
  แพทยสภา 2554 
- อ.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)  
  แพทยสภา 2539 
- พ.บ.  
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2526 
- สพ.บ.  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 

2. นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  
  แพทยสภา 2534 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์  
  การแพทย์คลินิก  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2531 
- พ.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526  
 

เปลี่ยน 
แปลง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒัน์ ศรีสวัสดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เภสชัวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
- วท.ม. (เภสชัวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 
- วท.บ. (ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2524 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒัน์ ศรีสวัสดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เภสชัวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
- วท.ม. (เภสชัวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 
- วท.บ. (ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2524 

คงเดิม 

 
 
 

/4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม… 
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   6.2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมาย 
เหตุ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม สุขจันทร์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ระบาดวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม สุขจันทร์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ระบาดวิทยา)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536  

คงเดิม 

5. แพทย์หญิงกัลยาณี อาสนศักดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
  แพทยสภา 2537 
- พ.บ.  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 

5. แพทย์หญิงกัลยาณี อาสนศักดิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
  แพทยสภา 2537 
- พ.บ.  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 

คงเดิม 

6. อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีเวชศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
- วท.ม. (ชีวเคมี)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

 
 
 

- เปลี่ยนแปลง 
(ลาศึกษาต่อ) 

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 
 
 
 

/6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต... 
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   6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ขอเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อาจารย์   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จึงขอเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เดิม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ใหม่ 
หมาย
เหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555 
- คอ.ม. (เครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2549 
- อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  2542 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555 
- คอ.ม. (เครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2549 
- อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  2542 

คงเดิม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์  
วุฒิการศึกษา 
- วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560       
- บธ.ม. (การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  2544 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์  
วุฒิการศึกษา 
- วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560       
- บธ.ม. (การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  2544 
 

คงเดิม 

 
 
 
 

/3. อาจารย์ ดร.ยรรยง… 
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       6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 เดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ใหม่ 

หมายเหตุ 

3. อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2550 
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  2546 

3. อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2550 
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  2546 

คงเดิม 

4. อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

4. อาจารย์ ดร.อาบีเด็ง ฮาวา  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

คงเดิม 

5. อาจารย์ ดร.ปกป้อง รัตนชู  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2549 
 

5. อาจารย์ ดร.ปกป้อง รัตนชู  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2549 
 

คงเดิม 

 
/6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน... 
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       6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 เดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ใหม่ 

หมายเหตุ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์  
  2549 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์  
  2549 

คงเดิม 

7. อาจารย์ ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง 
วุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
  หาดใหญ่ 2551 
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  2548 

7. อาจารย์ ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง 
วุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
  หาดใหญ่ 2551 
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  2548 

คงเดิม 

8. อาจารย์ ดร.ชลธิศา เวทโอสถ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

8. อาจารย์ ดร.ชลธิศา เวทโอสถ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

คงเดิม 

 
 

/9. อาจารย์ ดร.ฮัสซัน… 
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       6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ใหม่ 

หมายเหตุ 

9. อาจารย์ ดร.ฮัสซัน ดาโอะ 
วุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2556 
- MSc (Msc.,Computer and Information  
  Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545 

9. อาจารย์ ดร.ฮัสซัน ดาโอะ 
วุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2556 
- MSc (Msc.,Computer and Information  
  Engineering) 
  International Islamic University Malaysia  
  2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545 

คงเดิม 

10. อาจารย์ ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 
- สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 
- วท.บ. (สถาปัตยกรรม) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

10. อาจารย์ ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 
- สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 
- วท.บ. (สถาปัตยกรรม) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

คงเดิม 

11. อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2561 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร   
  ลาดกระบัง 2551 
- คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
  ลาดกระบัง 2548 

11. อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2561 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร   
  ลาดกระบัง 2551 
- คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
  ลาดกระบัง 2548 

คงเดิม 

 
 

/12. รองศาสตราจารย์พลากร... 
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       6.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ใหม่ 

หมาย
เหตุ 

12. รองศาสตราจารย์พลากร  พรหมเมศร์ 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 

12. รองศาสตราจารย์พลากร  พรหมเมศร์ 
วุฒิการศึกษา 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 

คงเดิม 

13. อาจารย์นิโอะ ปูซู 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550 

13. อาจารย์นิโอะ ปูซู 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550 

คงเดิม 

14. - 
 

14. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์ 
วุฒิการศึกษา 
- Le Doctorat (Génie industriel) 
  Community University Grenoble Alpes,     
  France 2560 
- ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 2553 
- อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  2544 

เพ่ิม 

 
 
 

/15. อาจารย์ ดร.อรรคเดช… 
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        4.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ใหม่ 

หมาย
เหตุ 

15. - 15. อาจารย์ ดร.อรรคเดช อับดุลมาติน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554 

เพ่ิม 

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเพ่ิมอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  
2562 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
   6.2.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       
มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ลาออก จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   
 
 
 

/1. อาจารย์จิตร.... 
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   6.2.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมาย 
เหตุ 

1. อาจารย์จิตร  เกื้อช่วย 
วุฒิการศึกษา 
- กษ.ม (ส่งเสริมการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
- วท.บ.(พืชศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2543 

1. อาจารย์จิตร  เกื้อช่วย 
วุฒิการศึกษา 
- กษ.ม (ส่งเสริมการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
- วท.บ.(พืชศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2543 

คงเดิม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

คงเดิม 

3. อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (พืชสวน)  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552 
- ทษ.บ (เทคโนโลยีการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2533 

3. อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (พืชสวน)  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552 
- ทษ.บ (เทคโนโลยีการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2533 

คงเดิม 

4. อาจารย์วาฟาอ์ หาญณรงค์  
วุฒิการศึกษา 
- บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 2559 
- วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

4. อาจารย์วาฟาอ์ หาญณรงค์  
วุฒิการศึกษา 
- บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 2559 
- วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

คงเดิม 

5. อาจารย์ธีรภัทร วังศิริกุล 
วุฒิการศึกษา 
- บธ.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 

5. อาจารย์อนุชาติ บุรีรัตน์ 
วุฒิการศึกษา 
- กษ.ม (ส่งเสริมการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 
- วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2541 

เปลี่ยน 
แปลง 

ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

 
   6.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม ลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ตาม
รายละเอียดดังนี้   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.สาลูมา  สมานหมาน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เคมี)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
- วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)   
  มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ 2549 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลูมา  สมานหมาน 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เคมี)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
- วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)   
  มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ 2549 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตยิา  ถาวโรฤทธิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
- วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
- วท.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตยิา  ถาวโรฤทธิ์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
- วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
- วท.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

คงเดิม 

3.  อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ภูมิวณิชกิจ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
- วท.ม. (เคมีศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 

3.  อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ภูมิวณิชกิจ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
- วท.ม. (เคมีศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 

คงเดิม 

 
/4. อาจารย์อนุสา... 
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   6.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

4. อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ)     
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)    
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 

4. อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 

เปลี่ยน 
แปลง 

5. อาจารย์นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ 
- วท.ม. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2556 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2554 

5. อาจารย์ ดร.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ 
- ปร.ด. (ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 
- วท.ม. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2556 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2554 

คงเดิม 
(เพ่ิมวุฒิ

การศึกษา) 

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 
   4.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน จ านวน 1 คน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   
 
 

/1. อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์... 
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   6.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

หมาย 
เหตุ 

1. อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558 
- วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2546 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558 
- วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2546 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

คงเดมิ 
(เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

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

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

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

3. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ หลีชาติ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  2558 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  2547 
- วท.บ. (ชวีวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  2543 

3. อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล  
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (พืชศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
- วท.ม. (พืชศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

/4. อาจารย์พงษ์พันธ์... 
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   6.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

หมาย 
เหตุ 

4. อาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 
- วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 
- พท.บ. (แพทย์แผนไทย) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2549 

4. อาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ 
วุฒิการศึกษา 
- วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 
- วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 
- พท.บ. (แพทย์แผนไทย) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2549 

คงเดิม 

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

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

คงเดิม 

  
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอ่ืนๆ     
  7.1 ตารางสรุปหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565  

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สรุป
จ านวนหลักสูตรที่ถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 หลักสูตร ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

/1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต…   
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คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หลักสูตร/สาขาวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

3 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 7.2 ก าหนดการจัดประชุมครั้งถัดไป 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้
จัดท าปฏิทินการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งที ่ เดือน หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1/2565 เมษายน 2565  
ครั้งที่ 2/2565 มิถุนายน 2565  
ครั้งที่ 3/2565 สิงหาคม 2565  
ครั้งที่ 4/2565 พฤศจิกายน 2565  

 
ข้อเสนอ  
จึงน าเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาปฏิทินการประชุมกรรมการสภาวิชาการ   

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม 
มติที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2565  

และก าหนดประชุมครั้งถัดไป 15 มิถุนายน 2565 
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


