
  

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่    690 / ๒561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

................................................. 

     การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของสถานศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในช่วง 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
๑.2   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง กรรมการ 
๑.3   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑.4   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
1.5   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๑.6   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๑.7   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
๑.8   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
1.9   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
1.10   ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน กรรมการ 
1.11   คณบดีทุกท่าน กรรมการ 
1.12   ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกท่าน กรรมการ 
๑.13   ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/อ านาจหน้าที่... 
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อ านาจหน้าที ่
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยถือ

ว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารซึ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. อ านวยในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามเป้าหมายและร่วมรับ
ผลการประเมินและน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข          

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
1) นายศุภชัย  ด าค า             มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
2) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย   กรรมการ 
3) ผศ. ทิพาวรรณ  ทองเจือ    คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย        กรรมการ 
4) ผศ. วันดี  นวนสร้อย    วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2 ระดับหลักสูตร    
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตรวจประเมินวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

1) ผศ. ทิพาวรรณ  ทองเจือ   สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย         
2) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย         
3) นางราตรี  เขียวรอด   สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ

   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินวันที่ 12 มิถุนายน   

 2561 
1) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
2) ผศ. วิทยากร  ฤทธิมนตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ ์   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 
 
 
 

/(3) หลักสูตรศิลปศาสตร... 
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(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ตรวจประเมินวันที่ 12   
   มิถุนายน 2561 

1) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา สาขาวิชาการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
 วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
2) ผศ. จุฑาทิพย์  อาจชมภู สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. นธิิพร  วรรณโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี ตรวจประเมินวันที่   
 13 มิถุนายน 2561 
1) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
2) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. นธิิพร  วรรณโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 

(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ตรวจประเมินวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
1) ผศ. ทิพาวรรณ  ทองเจือ   สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประธานกรรมการ 

  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
2) ผศ. จุฑาทิพย์  อาจชมภู สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) นางราตรี  เขียวรอด   สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ

   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(6) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตรวจประเมินวันที่ 14  

 มิถุนายน 2561 
1) น.สพ. สิริศักดิ์  ชีช้าง สาขาวิชาสัตวแพทย์ ประธานกรรมการ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
2) ผศ. วิทยากร  ฤทธิมนตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) นางราตรี  เขียวรอด   สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ

   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(7) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินวันที่ 14 

 มิถุนายน 2561 
 1) รศ. สมศักดิ์  แก้วพลอย  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 2) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 

/(8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต... 
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(8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ตรวจประเมินวันที่ 15  
 มิถุนายน 2561 
1) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
2) ผศ. วิทยากร  ฤทธิมนตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. นธิิพร  วรรณโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 

2.2 คณะบริหารธุรกิจ 

2.2.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 
1) ผศ. เรวดี  กระโหมวงศ์   มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 
2) ผศ. นิตยา  จิตรักษ์ธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ 
3) น.ส. ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณะสถาปัตยกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
4) น.ส. จันทิรา  ภูมา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
5) นายสุชาติ  อินกล่ า   วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.2.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
 1) ผศ. สุพยอม  นาจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 3) ผศ. มณีรัตน์  รัตนพันธ์ สาขาวิชาการตลาด กรรมการและเลขานุการ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมินวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. วาสนา  สวุรรณวิจิตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) ผศ. มณีรัตน์  รัตนพันธ์ สาขาวิชาการตลาด กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 3) น.ส. จารุมาศ  เสน่หา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   กรรมการและเลขานุการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่  

 2 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. วิภาวรรณ  บวัทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 2) ผศ. เรวดี  กระโหมวงศ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 

 /(4) หลักสูตร... 
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(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
1) ผศ. ปราณี  พรรณวิเชียร ภาควิชาการจัดการ ประธานกรรมการ 
 มทร.ธัญบุรี (วิทยากรกลาง สกอ.) 
2) ผศ. ณฐมน  เสมือนคิด ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

1) นายธนาวุธ  แสงกาศนีย์ สาขาวิชาการเงิน ประธานกรรมการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) ผศ. ณฐมน  เสมือนคิด ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตรวจประเมิน 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. วาสนา  สวุรรณวิจิตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) ผศ. เรวดี  กระโหมวงศ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3) ผศ. สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการและเลขานุการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.3 คณะศิลปศาสตร ์

2.3.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
1) รศ. วรรณี  ธรรมโชติ อาจารย์เกษียณ ประธานกรรมการ 
2) น.ส. ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณะสถาปัตยกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
3) น.ส. จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
4) ผศ. วันดี  นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 

2.3.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ตรวจประเมินวันที่ 13   

 กรกฎาคม 2561 
1) นายบุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ ประธานกรรมการ 
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 

 2) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 

3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
 

/(2) หลักสูตร... 
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(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตรวจประเมินวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
1) น.ส. น้ าฝน  จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มทร.ศรวิชัย 
2) ผศ. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

 3) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
 1) นายสุชาติ  อินกล่ า สาขาวิชาการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 2) ผศ. วันดี  นวนสร้อย สาขาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายวราวุฒิ  ดวงศิร ิ สาขาศึกษาทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตรวจประเมินวันที่ 11 กรกฎาคม  

 2561 
1) ผศ. ณฐมน  เสมือนคิด ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 

 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
 3) ผศ. วันดี  นวนสร้อย สาขาศึกษาทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 
(5) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินวันที่ 10 

กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประธานกรรมการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
 2) น.ส. จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
 3) ผศ. วันดี  นวนสร้อย สาขาศึกษาทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 

2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

2.4.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
1) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
2) น.ส. นธิิพร  รอดรัตษะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
3) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
4) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
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2.4.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินวันที่   

 25 มิถุนายน 2561 
 1) นายรวี  รัตนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ ประธานกรรมการ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตภูเก็ต 
 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินวันที่  

 18 มิถุนายน 2561  
 1) น.ส. พีรนาฏ  คิดด ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) นายปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
(3) หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตรวจประเมินวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 1) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรรมการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 2) นายปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. นชุนาฏ  นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า ตรวจประเมินวันที่ 29  

 มิถุนายน 2561 
 1) นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยี กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. นชุนาฏ  นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตรวจประเมินวันที่ 22 มิถุนายน  

 2561 
 1) นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) นายปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. นชุนาฏ  นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 

/(6) หลักสูตร... 
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(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  ตรวจประเมินวันที่ 28 มิถุนายน  
 2561 

 1) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 2) ผศ. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯอาหาร กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมิน 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 1) ผศ. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯอาหาร ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) นายรวี  รัตนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตภูเก็ต 
 3) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
(8) หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตรวจประเมินวันที่ 28  

 มิถุนายน 2561 
 1) นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) ผศ. สุรศักดิ์  คชภักดี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ตรวจประเมินวันที่  

 21 มิถุนายน 2561 
 1) นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) ผศ. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯอาหาร กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 

2.5 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

2.5.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
1) รศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 
2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง  กรรมการ 
 มทร.ศรีวิชัย  

 3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) น.ส. น้ าฝน  จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

/2.5.2 หลักสูตร... 
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2.5.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 20  

 มิถุนายน 2561  
 1) น.ส. ศุศราภรณ์  แต่งด้งล า สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. น้ าฝน  จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย 
(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
 1) นายสมนึก  เลิศแก้ว สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยตาปี 
 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 

3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 

2.6 วิทยาลัยรัตภูมิ 
 2.6.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. อนิวัช  แก้วจ านง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ   
 2) น.ส. จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 3) นายจตุพร  จิรันดร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) นายบุญรัตน์  บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 2.6.2 ระดับหลักสูตร 
 (1) หลักสูตรอตุสาหกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 
 1) ผศ. สมพร  เรืองอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 2) ผศ. ชัยรัตน์  จุสปาโร สาขาวิชาการจัดการ กรรมการ 
   คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายบุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  
 (2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตรวจประเมินวันที่ 5   

 กรกฎาคม 2561 
  1) ผศ. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  2) ผศ. สุรสิทธิ์  ระวังวงศ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  
  3) น.ส. จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
 

/2.7 วิทยาลัยเทคโนโลยี... 
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2.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2.7.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่18 กรกฎาคม 2561 
 1) รศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ   
 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง กรรมการ 
  มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายศิววงศ์  เพชรจุล วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 2.7.2 ระดับหลักสูตร 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตรวจประเมินวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 1) ผศ. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 
 1) ผศ. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 2) นายปรีชา  ชัยกูล สาขาวิชาช่างกลเกษตร กรรมการ 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
 1) นางอัญชลี  แพรกปาน สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 2) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง มทร.ศรีวิชัย 

 3) นายบุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  
 (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่ 13 มิถุนายน 

2561 
 1) ผศ. สมพร  เรืองอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 2) ผศ. ชัยรัตน์  จุสปาโร สาขาวิชาการจัดการ กรรมการ 
   คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นายบุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
   คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  
 

/(5) หลักสูตร... 
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 (5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
 1) นางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  มทร.รัตนโกสินทร์ 

 2) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 

3) น.ส. ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
(6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 15 

มิถุนายน 2561 
 1) รศ.ประมาณ เทพสงเคราะห์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2) น.ส. พัชรี  สุเมโธกุล สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา สาขาวิชาการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
 วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 

2.8 คณะเทคโนโลยีการจัดการ     
 2.8.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. สมพร  เรืองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ  
 2) น.สพ. สิริศักดิ์  ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 3) นายศักรินทร์  กลีบแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 2.8.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 1) นายสมนึก  เลิศแก้ว สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยตาปี 
 2) นางราตรี  เขียวรอด สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นางคะนึงนิจ  ศรีสุวรรณ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตรวจประเมินวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
 1) นายฐานันดร์  กัณฑะษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2) นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 
 

/(3) หลักสูตร... 
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(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินวันที่ 18  
 มิถุนายน 2561 

 1) รศ. พรฤดี  เนติโสภากุล สาขาวิชาเทคโนลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 
 2) ผศ. สมพร  เรืองอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ ตรวจประเมินวันที่ 13 มิถุนายน 

2561 
 1) นายสุธี  โง้วศิริ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) นางนารีรัตน์  ประดิษฐ์สาร สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยตาปี 
 3) น.ส. น้ าฝน  จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย 
(5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 1) น.ส. สอางเนตร  ทินนาม สาขาวิชาการบัญชี ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 2) นายศิววงศ์  เพชรจุล สาขาวิชาการบัญชี กรรมการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นางคะนึงนิจ  ศรีสุวรรณ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด ตรวจประเมินวันที่ 8 มิถุนายน 2561  
 1) ผศ. มณีรัตน์  รัตนพันธ์ สาขาวิชาการตลาด ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2) ผศ. สุชาดา  การะการณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 

2.9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร     
 2.9.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
 1) นายศุภชัย  ด าค า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี ประธานกรรมการ  
 2) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 3) ผศ. ทิพาวรรณ  ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) น.สพ. สิริศักดิ์  ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

/2.9.2 ระดับหลักสูตร... 
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 2.9.2 ระดับหลักสูตร 
 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตรวจประเมินวันที่   
        3 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. ณฐมน  เสมือนคิด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2) ผศ. ส ารอง  ใส่ละม้าย สาขาวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
 3) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา สาขาวิชาการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจประเมินวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
 1) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯการประมง มทร.ศรีวิชัย 
 2) ผศ. ส ารอง  ใส่ละม้าย สาขาวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
 3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริหาร ตรวจประเมิน 

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
 1) น.ส. น้ าฝน  จันทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย 
 2) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3) ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจประเมินวันที่ 17  
     กรกฎาคม 2561 
 1) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
 2) ผศ. วิภาวี  ข าวิจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมฯ กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 3) ผศ. ชุตินุช  สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯการประมง มทร.ศรีวิชัย 

2.10 คณะสัตวแพทยศาสตร์     
 2.10.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
 1) ศ. วินัย  ประลมพ์กาญจน์ อาจารย์เกษียณ ประธานกรรมการ  
 2) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 3) นางราตรี  เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการ 
 4) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
 

/2.10.2 ระดับหลักสูตร... 
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2.10.2 ระดับหลักสูตร 
(1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินวันที่ 3 กรกฎาคม  

 2561 
1) ผศ. ณรงค์ชัย  ชูพูล สาขาวิชาเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 
2) นางราตรี  เขียวรอด สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 
3) น.ส. เปรมจิต  รองสวัสดิ ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย 

2.11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี     
 2.11.1 ระดับคณะ ตรวจประเมินวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 1) รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ประธานกรรมการ  
 2) ผศ. วีระชัย  แสงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ 
 3) นายอภิศันย์  ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 4) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.11.2 ระดับหลักสูตร 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจประเมินวันที่  

 28 มิถุนายน 2561 
  1) รศ. ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
  3) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา สาขาวิชาการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
   วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
  1) รศ. ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
  3) นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา สาขาวิชาการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 
   วิทยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
 (3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจประเมินวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
  1) ผศ. วีระชัย  แสงฉาย สาขาวิชาวิศวกรรมฯ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2) นายปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯการประมง มทร.ศรีวิชัย 
  3) น.ส. นชุนาฏ  นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุกร 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯการประมง มทร.ศรีวิชัย 
 
 

/(4) หลักสูตร... 
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 (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 

  1) ผศ. วีระชัย  แสงฉาย สาขาวิชาวิศวกรรมฯ ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2) นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
  3) น.ส. นชุนาฏ  นิลออ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุกร 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯการประมง มทร.ศรีวิชัย 
  

อ านาจหน้าที่ 
1.  คณะกรรมการฯ วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกันและ 

 เลขานุการประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินฯ 
2.  ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนที่ก าหนด 
3.  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และรายงานไปยังหน่วยงานที่ 

 รับการตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร ระดับคณะมายังกองวิเทศ 
 สัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

4.  รายงานผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 
 

 ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตรวจประเมินฯ และรายงานผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

                                                                                                                 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 
                   รักษาราชการแทน 
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 




