
  

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที ่ 823/๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
................................................. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2555 ระบุว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 เพ่ือให้การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
๑.๒   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๑.๓   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
๑.๔   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๑.๕   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๑.๖   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
๑.๗   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
๑.๘   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๑.๙   รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้  กรรมการ 
๑.๑๐  ผูช้่วยอธิการบดีทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๑๑  คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๒  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๓  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/กอง ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๔  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๑.๑๕  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  กรรมการ 
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๑.๑๖  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑.๑๗  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ดังนี้ 
     ๑.  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน 
     3.  ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

4.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  อ านวยการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามเป้าหมาย และร่วม
ยอมรับผลการประเมิน และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

 
2.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 2.1. คณะบริหารธุรกิจ  
  2.1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ สาขาวิชาบัญชี ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นายจตุพร จิรันดร สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.เกศกุฎา โกฏิกุล สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.2 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  นายสุธ ี โง้วศิริ สาขาวิชาการประกอบการฯ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  น.ส.ปรัศนีย์ กายพันธ ์ สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายศักรินทร์ กลีบแก้ว สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.3 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.ชัยรัตน์ จุสปาโล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ประธานกรรมการ  
  2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นาย.ศิววงศ์ เพชรจุล สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.4 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการตลาด  รับการตรวจประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.วาสนา สุวรรณวิจิตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นางปาลิตา เอกอุรุ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.จันทิรา ภูมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.5 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการเงิน  รับการตรวจประเมิน วันที่ 2 กันยายน 2558 
  1.  นายธนาวุธ แสงกาศนีย ์ สาขาวิชาการเงิน ม.สงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ  
  2.  นายวราวุฒ ิ ดวงศิริ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.ปรัศนีย์ กายพันธ ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
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  2.1.6 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  รับการตรวจประเมิน วันที่ 2 กันยายน 2558 
  1.  น.ส.วาสนา สุวรรณวิจิตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงษ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ สาขาวิชาการประเมินผลฯ ม.ทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.2. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    2.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  รับการตรวจประเมิน วันที่ 18 สิงหาคม  
  2558 
  1.  รศ.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ  
  2.  นางปาลิตา เอกอุรุ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
  รับการตรวจประเมิน วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
  3.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
  1.  นายณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ มทร.กรุงเทพ ประธานกรรมการ 
  2.  นางปาลิตา เอกอุรุ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายวราวุฒิ ดวงศิริ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นางปาลิตา เอกอุรุ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายวราวุฒิ ดวงศิริ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.สมนึก สังข์หน ู สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ   มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
  3.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ   มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
  1.  นายปฐเมศ ผาณิตพจมาน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   ม.สงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ 
  2.  นายเสนอ สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
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  2.2.8 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.วีระชัย แสงฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ม.ราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ 
  2.  นายเสนอ สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
  3.  นางชญาดา เฉลียวพรหม สาขาวิชาการโรงแรมฯ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  นายสถาพร ทองวิค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.ธยา ภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  นายพล เหลืองรังษ ี สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.11 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  รศ.อุทัย ผ่องรัศมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  นายวราวุฒิ ดวงศิริ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  ผศ.ธยา ภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับการตรวจประเมิน  
  วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.ปิติศานต์ กร้ ามาตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  รศ.วราภรณ์ ตันรัตนกุล สาขาวิชาวิทย์ฯ เทคโนโพลิเมอร์   ม.สงขลานครินทร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 2.3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 2.3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
  1. นางชญาดา เฉลียวพรหม สาขาวิชาการโรงแรมฯ       คณะศลิปศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.เจรญิเนตร แสงดวงแข สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ม.หาดใหญ ่ กรรมการ 
  3. น.ส.ปรัศนีย ์ กายพันธ ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 2.3.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 
  1. นายเสนอ สะอาด  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางปาลิตา เอกอุรุ  สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธรุกิจ กรรมการ 
  3. นางวันด ี นวนสร้อย  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

/2.3.3 หลักสูตรครุศาสตร…์  
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 2.3.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
 รับการตรวจวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
  1. นายวราวุฒ ิ ดวงศิร ิ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศลิปศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นายสันติพงษ์ คงแก้ว  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
  3. นายจตุพร จิรันดร  สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ  คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 2.3.4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  1. ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
  2. นางปาลิตา เอกอุรุ  สาขาวิชาการจดัการ   คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3. น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.4. คณะศิลปศาสตร์  
 2.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
 1.  นางกษมา ภักดีพันธ ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ประธานกรรมการ 
 2.  นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ทักษิณ กรรมการ 
 3.  น.ส.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 
 2.4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
 1.  นายสุชาติ อินกล่ า สาขาวิชาการโรงแรมฯ วิทยาลัยการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
 2.  นายเสนอ สะอาด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 3.  น.ส.จุฬาลักษณ์  โรจนานกุูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 1.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 3.  น.ส.น้ าฝน จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ     วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.4.4 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
 1.  ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
 2.  นายเสนอ สะอาด สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 3.  น.ส.จุฬาลักษณ์   โรจนานกุูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.4.5 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
 1.  ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
 2.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 3.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 2.5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1. นายอาณัต ิ รังสรรค์เกษม สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์ฯ  ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางวันด ี นวนสร้อย สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการ 
  3. นายวราวุฒ ิ ดวงศิร ิ สาขาศึกษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 1.  นายอาณตั ิ รังสรรค์เกษม สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์ฯ  ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ ์ ประธานกรรมการ 
 2.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 3.  นายวราวุฒ ิ ดวงศิริ สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

/2.5.3 หลักสูตรศิลป…  
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 2.5.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
 1.  นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบลูย ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  ม.ราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ 
 2.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 3.  นายพล เหลืองรังษ ี สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.5.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 1.  นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบลูย ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  ม.ราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ 
 2.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 3.  นายพล เหลืองรังษ ี สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
   
 2.6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการ 
  3. น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
 3. นางราตร ี เขียวรอด สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ส ารอง ใส่ละม้าย สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. ผศ.จฑุาทิพย ์ อาจชมภ ู สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. น.ส.จันทิรา ภูมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.นุชนาฏ นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง   กรรมการ 
 3. น.ส.เกศกุฎา โกฎิกุล สาขาวิชาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรตัภูม ิ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์ สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง  กรรมการ 
 3. น.ส.พัชรากร รัตนภมู ี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี  กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.6 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง สาขาวิชาสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทย ์ ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติศักดิ ์ ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยฯ์ ประมง  กรรมการ 
 3. น.ส.นิธิพร รอดรัตษะ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี  กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.7 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.วีระชัย แสงฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ม.ราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ 
  2.  นายเสนอ สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
 2.6.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
 1.  นางกษมา ภักดีพันธ ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ประธานกรรมการ 
 2.  นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ทักษิณ กรรมการ 
 3.  น.ส.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 
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 2.7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
 2.7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 
  1. น.ส.ศริิวรรณ รวมแก้ว  สาขาวิชาภูมิศาสาตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติศักดิ ์ ทวีสินโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลย ี   คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.นุชนาฏ นิลออ      สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 
  1. น.ส.ศริิวรรณ รวมแก้ว  สาขาวิชาภูมิศาสาตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ดร.ชุตินุช สุจรติ  สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารฯ   คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์      สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
  1. นายประสาร จิตร์เพ็ชร  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา        วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ประธานกรรมการ 
  2. นายสันติพงษ์ คงแก้ว  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคโนโลยฯี กรรมการ 
  3. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์      สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รับการตรวจประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
  1. นายปรดีา เกิดสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยฯ์ ประมง ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์  สาขาวิชาเทคโนโลย ี   คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.นุชนาฏ นิลออ      สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
  1. น.ส.ศริิวรรณ รวมแก้ว  สาขาวิชาภูมิศาสาตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
  2. นางวิไลลักษณ ์ กล่อมพงษ ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร  ม.ทักษณิ  กรรมการ 
  3. ผศ.ชุตินุช สุจรติ      สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหารฯ       คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รับการตรวจ 
 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. นางพรพิมล เชื้อดวงผุย  สาขาวิชาวาริชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นายธนพล อยู่เย็น  สาขาวิชาชีววิทยา   ม.ทักษิณ กรรมการ 
  3. นาย.ศิววงศ ์ เพชรจุล      สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1. นางพรพิมล เชื้อดวงผุย  สาขาวิชาวาริชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติศักดิ ์ ทวีสินโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลย ี   คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.นุชนาฏ นิลออ      สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร รับการตรวจประเมิน วันที่ 7 กันยายน 2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
  2. นางวิไลลักษณ ์ กล่อมพงษ ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร  ม.ทักษณิ  กรรมการ 
  3. นายปรดีา เกิดสุข       สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 2 กันยายน 2558 
  1. ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ม.เกษตรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติศักดิ ์ ทวีสินโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลย ี   คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
  3. นางสาวสมุนา ปาธะรัตน ์       สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
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 2.7.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 3 กันยายน 2558 
  1. ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ม.เกษตรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการ 
  3. นายศิววงศ ์ เพชรจุล      สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ   มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีชา ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการ 
  3. น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 1 กันยายน  2558 
  1. นางสาวจันทิรา ภูมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.นุชนาฏ นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง   กรรมการ 
 3. น.ส.เกศกุฎา โกฎิกุล สาขาวิชาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
 2.8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1. นายกร  บุญรัศม ี  สาขาวิชาการเงิน ม.บูรพา ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญรัตน ์ บุญรัศม ี  สาขาวิชาการจัดการ   คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
 3. น.ส.ปรัศนีย ์ กายพันธ ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 2.8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 9 กันยายน 2558 
  1. นายฐานันดร ์ กัณฑะษา  สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ ม.บูรพา ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ  สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. นายศักรินทร ์ กลีบแก้ว สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.8.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1. นายศักรินทร ์ กลีบแก้ว  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ    ประธานกรรมการ 
  2. นางราตร ี เขียวรอด      สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการ 
 3. น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.8.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ สาขาวิชาบัญชี   ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นายจตุพร จิรันดร สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ   คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.เกศกุฎา โกฏิกุล สาขาวิชาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.8.5 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  นายสุธ ี โง้วศิริ สาขาวิชาการประกอบการฯ   ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  น.ส.ปรัศนีย์ กายพันธ ์ สาขาวิชาบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายศักรินทร์ กลีบแก้ว สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ   วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 /2.8.6 หลักสูตรบริหาร…  

 



-๙- 
 2.8.6 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  ผศ.ชัยรัตน์ จุสปาโล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ประธานกรรมการ  
  2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายศิววงศ์ เพชรจุล สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.8.7 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการตลาด  รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.วาสนา สุวรรณวิจิตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นางปาลิตา เอกอุรุ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.จันทิรา ภูมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 2.9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  1. ผศ.ชุตินุช สุจรติ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ คณะวิทย์ฯ ประมง ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ส ารอง ใส่ละม้าย      สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์ สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมิน วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ถนดั  รัตนานุพงศ ์      สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์กรรมการและเลขานุการ 
 2.9.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมิน วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ถนดั  รัตนานุพงศ ์      สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์กรรมการและเลขานุการ 
 2.9.4 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
 1.  ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
 2.  นายเสนอ สะอาด สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 3.  น.ส.จุฬาลักษณ์   โรจนานุกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

  2.10. คณะเกษตรศาสตร์  
 2.10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมิน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ถนัด  รัตนานุพงศ ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ ์ สาขาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 
  1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ถนัด  รัตนานุพงศ ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ ์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
 2.10.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมิน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง  สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ส ารอง ใส่ละม้าย  สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
  3. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
 /2.10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร…  

 



-๑๐- 
 2.10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมิน วันที่ 3 กันยายน 2558 
  1. น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง  สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ส ารอง ใส่ละม้าย  สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
  3. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.10.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง รับการตรวจประเมิน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. นายปรดีา เกิดสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง     คณะวิทย์ฯ ประมง  ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์  สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.นุชนาฏ นิลออ  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.10.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง   
 รับการตรวจประเมิน วันที่ 8 กันยายน 2558 
  1. นายปรดีา เกิดสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง     คณะวิทย์ฯ ประมง  ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์  สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการ 
  3. น.ส.นุชนาฏ นิลออ  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยฯ์ ประมง กรรมการและเลขานุการ 
 2.10.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ  สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.จันทิรา ภูมา  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
  3. น.ส.นิธิพร รอดรัตษะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทย์ฯ เทคโนโลย ีกรรมการและเลขานุการ 
 2.10.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
 รับการตรวจประเมิน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ  สาขาวิชาพืชศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.จันทิรา ภูมา  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
  3. น.ส.นิธิพร รอดรัตษะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทย์ฯ เทคโนโลย ีกรรมการและเลขานุการ 
 2.10.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  รับการตรวจวันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1. นายปรีชา ชัยกูล  สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยรตัภูม ิ ประธานกรรมการ 
  2. นางราตร ี เขียวรอด  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการ 
 3. นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

   2.11. คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 2.11.1  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
  1. นายปรดีา เกิดสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง    คณะวิทย์ฯ ประมง ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
 3. นางราตร ี เขียวรอด สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 2.12. วิทยาลัยรัตภูมิ  
 2.12.1  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 
  1. ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ     คณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
 3. นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 /2.12.2 หลักสูตรอุตสาหกรรม…  

 



-๑๑- 
 2.12.2  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  1. นายเสนอ สะอาด  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางวันด ี นวนสร้อย  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป     วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการ 
 3. นายบุญรัตน ์ บุญรัศม ี สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรตัภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 2.13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 2.13.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1. นายวราวุฒ ิ ดวงศิร ิ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศลิปศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์  สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการ 
 3. น.ส.ศภุวรรณ ตันตสุทธิกลุ สาขาวิชาการโรงแรมฯ คณะศลิปศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.13.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมิน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ สาขาวิชาบัญชี ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นายจตุพร จิรันดร สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.เกศกุฎา โกฏิกุล สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 

 2.13.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับการตรวจประเมิน     
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 

 1.  นางกษมา ภักดีพันธ ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ประธานกรรมการ 
 2.  นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ทักษิณ กรรมการ 
 3.  น.ส.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 
 2.13.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 1.  นางวันด ี นวนสร้อย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 3.  น.ส.น้ าฝน จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ     วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2.14.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
  1.  น.ส.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ สาขาวิชาบัญชี ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  นายจตุพร จิรันดร สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  น.ส.เกศกุฎา โกฏิกุล สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
 2.14.2 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
  1.  นายสุธ ี โง้วศิริ สาขาวิชาการประกอบการฯ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ  
  2.  น.ส.ปรัศนีย์ กายพันธ ์ สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายศักรินทร์ กลีบแก้ว สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 

 2.14.3 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

  1.  ผศ.ชัยรัตน์ จุสปาโล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ประธานกรรมการ  
  2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  3.  นายศิววงศ์ เพชรจุล สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 /2.13.4 หลักสูตรศิลปศาสตร…  

 



-๑๒- 
 2.13.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รับการตรวจประเมิน 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
  1. นายวราวุฒ ิ ดวงศิร ิ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศลิปศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.สุมนา ปาธะรัตน ์  สาขาวิชาเทคโนโลย ี คณะวิทยฯ์ เทคโนโลย ี กรรมการ 
 3. น.ส.ศภุวรรณ ตันตสุทธิกลุ สาขาวิชาการโรงแรมฯ คณะศลิปศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.13.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1.  นายปฐเมศ ผาณิตพจมาน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   ม.สงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ 
  2.  นายเสนอ สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.13.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการตรวจประเมิน  
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
  1.  นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  3.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ๑.  จัดท าแผนการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยประธานกรรมการ 

เลขานุการ และผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าตรวจประเมินฯ และ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ทุกท่าน 

    ๒.  ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งฯ นี้  
    3.  จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและบันทึกผลการประเมินผ่านระบบ 

CHE QA Online 
    4.  แจ้งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้ 

               4.1 หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ 
                        4.2 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัย 

 

 ทั้งนีใ้ห้ด าเนินการตรวจประเมินฯ และรายงานผลแล้วเสร็จ 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  31  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  
                                                
 
                               

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 
 


