
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 27(8/2564) 

วันศุกรท่ี 13 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ 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.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

8.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

9.  หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ       กรรมการ 

2.  ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

2.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา                            

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี สมบูรณกุล 

6.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู (ดานวิชาการ)  

     รองศาสตราจารย ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข  (รักษาการ) 

7.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

8.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมช้ีแจงหลักสูตร   (รายชื่อแนบทายรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    -ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 26(7/2564) 

เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

        มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ      

  3.1  Graduate Study Scholar ความลุมลึกทางวิชาการบัณฑิตศึกษา 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ เรื่อง  ความลุมลึกทางวิชาการบัณฑิตศึกษา (Graduate  

Study Scholar)  เพ่ือความสําเร็จของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวามี  Graduate Student’s Milestones ท่ี

ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมกับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลิตภาพ

กําลังคนบัณฑิตศึกษา  และกระบวนการสรางนวัตกรรมทางบัณฑิตศึกษา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม   

        มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นวา เนื่องจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัย 

วิจัยกลุมท่ี 1 (Global and Frontier Research)   ภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

จึงมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในกลุมดังกลาว ดังนี้  

   1)  ควรกําหนดตัวชี้วัดในดานท่ีตองการเนนใหชัดเจน   เชน  ดานวิชาการ  ดานนวัตกรรม   

และตัวชี้วัดก็ไมควรมีเพียงการตีพิมพเทานั้น แตตองมีตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพอ่ืน ๆ ดวย 
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 2)  การทําวิทยานิพนธ  มิใชเพ่ือสําเร็จการศึกษาเพียงอยางเดียว แตตองคํานึงถึงการนําไปใช 

ประโยชนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาประเทศใน 4 กลุม    ซ่ึงไดแก  เกษตรอาหาร  การแพทยสาธารณสุข  การทองเท่ียว  

และดิจิทัลเทคโนโลยี   และควรจัดประเภทวิทยานิพนธตามกลุมตาง ๆ นี้  เพ่ือประโยชนตอผลงานนวัตกรรมตอไป  

 3)  นักศึกษาท่ีทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาตองเขาใจถึงจุดมุงหมายของการทําวิจัยใน  

3 ประเด็น ดังนี้ 

     3.1)  คนพบ  คือ  ตองสามารถวิเคราะหโจทยวิจัยท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน วาเปน 

       ประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศ  

   3.2)  พิสูจน  คือ  ตองสามารถเลือกใชระเบียบวิธีการวิจัย และเทคโนโลยีท่ีถูกตองกับ 

  สิ่งท่ีตองการพิสูจนได  

3.3)  ใชใหเปน  คือ  ตองสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน หรือสามารถ 

       ประกอบอาชีพได  

      4)  ควรมีการกําหนดกฎเกณฑการสอบวิทยานิพนธท่ีเปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย  

และควรใหความสําคัญกับการสอบวิทยานิพนธอยางจริงจัง รวมถึงเกณฑการสําเร็จของนักศึกษาควรพิจารณาถึง 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ความตั้งใจเรียน ผลการเรียน และจํานวนผลงานของนักศึกษาดวย  

      5)  มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนเงินทุนอยางเต็มท่ีเพ่ือการสรางบัณทิตศึกษาในทุกระดับ   รวมถึง 

การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือใหมีผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 

                          6)  ควรแสวงหานักศึกษาจากผูท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือท่ีทํางานตาง ๆ เพ่ือให

สามารถเรียนพรอมกับปฏิบัติงานได โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร และเนนงานวิจัยท่ีแกปญหาระดับสูงของสถาน

ประกอบการหรือท่ีทํางาน  เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะสรางนวัตกรรม  และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม โดย

มีอาจารยท่ีเขาใจในกรอบการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยกลุมท่ี 1 (Global and Frontier Research) เปนอาจารยท่ี

ปรึกษา ก็จะเปนการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลังปริญญาเอกได  

    7)  ควรเนนการทําวิจัย และนวัตกรรมเชิงประยุกต เพ่ือการพาณิชย   โดยรวมกับภาคการผลิต  

ภาคธุรกิจ และฝายวิจัยของมหาวิทยาลัยในการหาโจทยวิจัยท่ีทาทาย ซ่ึงจะทําใหวิทยานิพนธมีความนาสนใจและ

อาจมีเวทีหรือสรางแพลตฟอรมเพ่ือดึงดูดผูสนใจใหเขาเรียน    

    8)  สงเสริมใหอาจารยท่ีมีคุณภาพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เพ่ือดึงดูดใหผูสนใจมาเรียนมากข้ึน  

    9)  ควรมีการวิเคราะหแผนการผลิตอัตรากําลังคนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลังปริญญา 

เอกในสาขาตาง ๆ   ท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนงานอุตสาหกรรมระดับประเทศดานความตองการกําลังคน  รวมกับ 

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ    

     10) มหาวิทยาลัยควรมีการระดมความคิดจากคณะตาง ๆ เพ่ือหาวิธีการเพ่ิมจํานวนผูเรียนให

มากข้ึน  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

        4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ  และ  

                      4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

           คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ

โภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

อาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

            1.  ควรเนนการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงาน 

ภาครัฐ และผูประกอบการ 

            2.  ควรเปดชุดวิชาในหลักสูตรใหแกชุมชนเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งตอไป  

          3.  ควรเตรียมการ/วางแผนในระยะยาว กรณีเกิดภาวะวิกฤติทางดานอาหาร จะมีแนวทาง   

ในการผลิตและดําเนินการดานอาหารอยางไร      

 

                      4.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ  และ 

 4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบวาระการประชุม  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะวา การวิจัยควรนําโจทยและประเด็นปญหาท่ีสําคัญมาทําวิจัย เชน food safety  

 

                      4.5  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตาน ี
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           วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป     และเม่ือดําเนินการครบ 2 ปแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ือ

พิจารณา  

 

                      4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

   วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป        

 

          4.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

          วิทยาเขตปตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมาย

อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป        

 

                      4.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

            วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป        
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                      4.9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะการบริการและการทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต 

           วิทยาเขตภูเก็ต เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง

ธุร กิจ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2565 คณะการบริการและการทองเ ท่ียว  เ พ่ือ

คณะกรรมการนโยบายวชิาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะวาควรเปดสอนชุดวิชา (module) ใหแก บุคคลภายนอกเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเรียน และเม่ือ

ดําเนินการครบ 3 ป แลว ใหรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

    5.1  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความ

พรอมในการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ  

           เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 
 
       เลิกประชุมเวลา  12.30 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  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ

โภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิยูปนคิ                  

2. รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชต ิ

3. ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ  

         4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ

โภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิยูปนคิ 

2. รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชต ิ

3. ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ 

         4.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล                   

2. รศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน                            

3. ดร.ธนศักดิ์ แซเลี่ยว   

         4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล                   

2. รศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน                            

3. ดร.ธนศักดิ์ แซเลี่ยว   

         4.5  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี   

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ               

2. รศ.ดร.วิชัย นภาพงค  

หองประชุมวิทยาเขต 

3. ผศ.ดร.ศักรินทร ชนประชา 

         4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ดร.วีรยา คุมเมือง 

         4.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมาย

อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะวิทยาการอิสลามศึกษา  

วิทยาเขตปตตานี 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟฟ อัซซอลีฮีย    

2. ผศ.ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง 

3. ผศ.ดร.อุสมาน ยูนุ 

        4.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.ยุทธพงศ เพียรโรจน 

2. ผศ.ดร.นงเยาว เมืองดี  

3. ผศ.ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ 
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หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

        4.9  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง

ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะการบริการและ

การทองเท่ียว วิทยาเขตภูเก็ต 
 

หองประชุมวิทยาเขต 

1. ดร.ชัชวัล วงศวัฒนกิจ                     

2. ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ                

3. ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน               

 

 

 

 

 

 

  


