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สรุปตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะวิทยาการจัดการ     
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.) 1. ผศ.นภดล เชนะโยธิน ประธานกรรมการ  
   2. อ.อรุโณทัย อุนไธสง กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน กรรมการ  
   4. อ.ฤทัยภัทร ใหศิริกุล เลขานุการ  
2 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ศ.บ.) 1. อ.ชุมพล รอดแจม ประธานกรรมการ  
   2. อ.จริยา  รอดจันทร กรรมการ  
   3. อ.จตุรงค จิตติพล กรรมการ  
   4. อ.บัญชา จันทราช เลขานุการ  
3 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 1. อ.ปรเมศวร  พืชผักหวาน ประธานกรรมการ  
  (บธ.บ) 2. อ.ดร.บุษยา  วงศชวลิตกุล กรรมการ  
   3. อ.ดร.ศรีนวล อินผึ้ง กรรมการ  
   4. อ.กิตติกร ฮวดศรี เลขานุการ  
4 8 สิงหาคม 2560 สาชาวิชาการบัญชี (บช.บ.) 1. อ.ดร.บุษยา  วงศชวลิตกุล ประธานกรรมการ  
   2. อ.จริยา รอดจันทร กรรมการ  
   3. อ.ดร.ศรีนวล อินผึ้ง กรรมการ  
   4. อ.ผกามาศ มูลวันดี เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

5 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 1. อ.จตุรงค จิตติยพล ประธานกรรมการ  
   2. อ.พิทักษ แสนกลา กรรมการ  
   3. อ.ปรเมศวร  พืชผักหวาน กรรมการ  
   4. อ.ปติวรรณ ฝายโคกสูง เลขานุการ  
6 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (น.บ.) 1. ผศ.ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา ประธานกรรมการ  
   2. อ.สุทธินันท โสตวิถี กรรมการ  
   3. ผศ.นภดล เชนะโยธิน กรรมการ  
   4. อ.ปทมาวดี วงษเกิด เลขานุการ  
7 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและ 1. อ.ดร.พัฒนพงษ จันทรควง ประธานกรรมการ  
  การบริหาร (ศ.ม.) 2. รศ.ดร. สมเดช มุงเมือง กรรมการ  
   3. อ.ดร.นรภัทร สถานสถิตย กรรมการ  
   4. อ.บัญชา จันทราช เลขานุการ  
8 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1. อ.ดร.ศรีนวล อินผึ้ง ประธานกรรมการ  
  (บธ.บ.) 2. อ.ดร.บุษยา  วงศชวลิตกุล กรรมการ  
   3. อ.จริยา รอดจันทร กรรมการ  
   4. อ.ณัฐวุฒิ ชูขวัญ เลขานุการ  
9 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) 1. ผศ.นภดล เชนะโยธิน ประธานกรรมการ  
   2. อ.ปรเมศวร  พืชผักหวาน กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประยงค หัตถพรหม กรรมการ  
   4. อ.อาทิตยา ลาวงศ เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

10 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียวและ 1. อ.รัฐทิตยา หิรัณยหาด ประธานกรรมการ  
  การโรงแรม (ศศ.บ.) 2. อ.รัชฏาพร วงษโสพนากุล กรรมการ  
   3. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ กรรมการ  
   4. อ.กนกเกลา แกลวกลา เลขานุการ  
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สรุปตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีสากล (ศป.บ.) 1. ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธ ิ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ กรรมการ  
   3. อ.ดร.ธิติ ปญญาอินทร กรรมการ  
   4. อ.สุมนัสชนก นาคแท เลขานุการ  
2 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 1. ผศ.ดร.ตระกูล ชํานาญ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.จักรพงษ พวงงามชืน่ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม กรรมการ  
   4. อ.สุจิตรา ยางนอก เลขานุการ  
3 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศิลปะและ 1. อ.สมาน สรรพศร ี ประธานกรรมการ  
  การออกแบบ (ศศ.บ.) 2. อ.ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ กรรมการ  
   3. อ.ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง กรรมการ  
   4. อ.ชินานาง สวัสดิ์รัมย เลขานุการ  
4 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 1. ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.อนิวัช แกวจํานง กรรมการ  
   3. อ.ดวงเดือน จังพานิช กรรมการ  
   4. อ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

5 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิติศาสตร (ศศ.บ.) 1. อ.ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล ประธานกรรมการ  
   2. อ.สมโชค ฤทธิ์จํารูญ กรรมการ  
   3. อ.ศรีสุรักษ สีวันนา กรรมการ  
   4. อ.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เลขานุการ  
6 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 1. ผศ.ดร.กตัญู แกวหานาม ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ กรรมการ  
   3. อ.ดร.ญาติมา นุชแดง กรรมการ  
   4. อ.ดร.ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ เลขานุการ  
7 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1. อ.ดร.กุหลาบ บุริสาร ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว กรรมการ  
   3. อ.ดวงเดือน จังพานิช กรรมการ  
   4. อ.วริษฐา รัตนวโรภาส เลขานุการ  
8 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 1. รศ.ประภากร แกววรรณา ประธานกรรมการ  
  สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2. ผศ.ดร.ชลลดา พงศพัฒนโยธิน กรรมการ  
   3. อ.ดร.มยุรี ทรัพยเที่ยง กรรมการ  
   4. อ.ศิริวรรณ ยิ่งไดชม เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

9 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 1. ผศ.ดร.กตัญู แกวหานาม ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ กรรมการ  
   3. อ.ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล กรรมการ  
   4. อ.ดร.วิษณุ ปญญายงค เลขานุการ  

10 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 1. ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย ประธานกรรมการ  
   2. อ.นิศานาจ โสภาพล กรรมการ  
   3. อ.มาลัยวัลย ตรีโมกข กรรมการ  
   4. อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร เลขานุการ  

11 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) 1. อ.ดร.กุหลาบ บุริสาร ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.ชัยยนต เพาพาน กรรมการ  
   4. อ.ดร.คําภีรภาพ อินทะนู เลขานุการ  
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ตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟา 1. ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. อ.ดร.ศรีอุบล อินทรแปน กรรมการ  
   3. อ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ กรรมการ  
   4. อ.ก่ิงกาญจน สระบัว เลขานุการ  
2 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโยโลยีเซรามิกส (วท.บ.) 1. ผศ.ดร.ธีรยุทธ เพ็งชัย ประธานกรรมการ  
   2. รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร กรรมการ  
   3. อ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ กรรมการ  
   4. อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง เลขานุการ  
3 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 1. ผศ.ดร.ปยะนัน สายัณทปทุม ประธานกรรมการ  
  อุตสาหกรรม (วท.บ.) 2. ผศ.ดร.ธีรยุทธ เพ็งชัย กรรมการ  
   3. รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร กรรมการ  
   4. อ.ดร.เมษยา บุญสีลา เลขานุการ  
4 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 1. ผศ.ดร.อํานาจ จาํรัสจรุงปล ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร กรรมการ  
   3. รศ.ดร. สมเดช มุงเมือง กรรมการ  
   4. อ.ดนัย นิลสกุล เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

5 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 1. ผศ.ดร.ธีรยุทธ เพ็งชัย ประธานกรรมการ  
  อุตสาหกรรม (วท.บ.) 2. ผศ.ดร.ปยะนัน สายัณทปทุม กรรมการ  
   3. อ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ กรรมการ  
   4. อ.ธัญรัศม ยุทธสารเสนีย เลขานุการ  
6 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง 1. ผศ.ดร.ปยะนัน สายัณทปทุม ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. อ.ดร.ศรีอุบล อินทรแปน กรรมการ  
   3. อ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ กรรมการ  
   4. อ.สุดารัตน ปนะภา เลขานุการ  
7 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (วท.บ.) 1. รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุภาวีร มากด ี กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประกิต หงสแสนยาธรรม กรรมการ  
   4. อ.ก่ิงกาญจน สระบัว เลขานุการ  
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ตารางการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

บัณฑติวิทยาลัย     
1 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาวะผูนําเพื่อการพฒันา 1. ผศ.ดร.ทัศนา ประสานศรี ประธานกรรมการ  
  วิชาชีพ (ปร.ด.) 2. อ.ดร.มยุรี ทรัพยเที่ยง กรรมการ  
   3. รศ.ดร.จรัส สวางทัพ กรรมการ  
   4. อ.ศุภกิจ ภูวงศ เลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะครุศาสตร     
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 1. อ.สมาน สรรพศร ี ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.สมควร สนองอุทัย กรรมการ  
   3. อ.ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง กรรมการ  
   4. อ.ทรงเกียรติ สมญาต เลขานุการ  
2 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ ประธานกรรมการ  
  การศึกษา (ค.บ.) 2. ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประยงค หัตถพรหม กรรมการ  
   4. อ.อนล  สวนประดิษฐ เลขานุการ  
3 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 1. ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ กรรมการ  
   3. อ.ดร.ธิติ ปญญาอินทร กรรมการ  

   4. อ.ณัฐวัฒน โฆษิตดิษยนันท เลขานุการ  
4 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) 1. อ.ดร.ประยงค หัตถพรหม ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.ประกิต หงสแสนยาธรรม กรรมการ  
   3. อ.ยุทธนา เรียนสรอย กรรมการ  
   4. อ.อมรเทพ วันดี เลขานุการ  



11 

 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

5 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ.) 1. รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.เนตรชนก จันทรสวาง กรรมการ  
   3. อ.ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล กรรมการ  
   4. อ.สุพัตรา วงศศรียา เลขานุการ  
6 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 1. อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน ประธานกรรมการ  
  (ค.ม.) 2. อ.ดร.เบญจมาภรณ เสนารัตน กรรมการ  
   3. อ.ดร.ธิติ ปญญาอินทร กรรมการ  
   4. อ.ทรรศนันท ชินศิริพันธ เลขานุการ  
7 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการ 1. ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทรศรีสุคต ประธานกรรมการ  
  เรียนรู (ค.ม.) 2. ผศ.ดร.อรพิณ สิริสัมพันธ กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประยงค หัตถพรหม กรรมการ  

   4. อ.วิภารัตน อ่ิมรัมย เลขานุการ  
8 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1. อ.ดร.กุหลาบ บุริสาร ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.ชัยยนต เพาพาน กรรมการ  
   3. อ.ดวงเดือน จังพานิช กรรมการ  
   4. อ.ปญญา แรเพชร เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

9 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 1. ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย ประธานกรรมการ  
   2. อ.นิศานาจ โสภาพล กรรมการ  
   3. อ.มาลัยวัลย ตรีโมกข กรรมการ  
   4. อ.พิมพผกา ยอดนาร ี เลขานุการ  

10 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.) 1. อ.ชม ปานตา ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.เทอดศักด์ิ จันทรอรุณ กรรมการ  
   3. อ.ประไพ เสนาบุญญฤทธิ์ กรรมการ  
   4. อ.ปนัดดา กุลบุตร เลขานุการ  

11 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ค.บ.) 1. อ.ดร.เนตรชนก จันทรสวาง ประธานกรรมการ  
   2. รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี กรรมการ  
   3. อ.ดร.โชติ เนืองนันท กรรมการ  

   4. อ.ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา เลขานุการ  
12 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาชพีครู (ป.บัณฑิต)  1. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.อัญชล ีไสยวรรณ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว กรรมการ  
   4. อ.อรนุช ศรีคํา เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

13 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.ม.) 1. ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรักษ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ กรรมการ  
   4. อ.ดร.เฉลิมกิต เขงแกว เลขานุการ  

14 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.อัญชล ีไสยวรรณ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว กรรมการ  
   4. อ.ดร.กิตติวัชร ถวยงาม เลขานุการ  

15 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1. ผศ.ดร.อัญชล ีไสยวรรณ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวสัดิ์ กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประยงค หัตถพรหม กรรมการ  
   4. อ.วิภารัตน อ่ิมรัมย เลขานุการ  

16 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 1. ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม กรรมการ  
   3. อ.นวลใย วัฒนกูล กรรมการ  
   4. อ.ดร.อุดม ชัยสุวรรณ เลขานุการ  

17 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปร.ด.) 1. ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว กรรมการ  
   4. อ.ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช เลขานุการ  

 



14 

 

ตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะวิทยาศาสตร     
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) 1. รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.บุษราคัม ปอมทอง กรรมการ  
   3. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ  
   4. อ.ดร.ภัทรนันท ทวดอาจ เลขานุการ  
2 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาชวีวิทยา (วท.บ.) 1. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธานกรรมการ  
   2. รศ.วิรัตน พงษศิริ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน กรรมการ  

   4. อ.สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ  
3 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1. รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. อ.ดร.ศรีอุบล อินทรแปน กรรมการ  
   3. อ.อรุโณทัย อุนไธสง กรรมการ  
   4. อ.ดร.ธีรารัตน จีระมะกร เลขานุการ  
4 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 1. ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการ  
   3. ผศ.ฐิติรัตน แวนเรืองรอง กรรมการ  
   4. อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

2 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 1. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง ประธานกรรมการ  
   2. อ.จรูญ เจริญรักษ กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ กรรมการ  
   4. อ.ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง เลขานุการ  
6 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 1. อ.ดร.ประกิต หงสแสนยาธรรม ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก กรรมการ  
   3. ผศ.ฐิติรัตน แวนเรืองรอง กรรมการ  
   4. อ.เชิดศักดิ์ แกมแกมดา เลขานุการ  
7 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1. ผศ.ดร.ศุภาวรี มากดี ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. อ.พิทักษ แสนกลา กรรมการ  
   3. รศ.วิรัตน พงษศิริ กรรมการ  
   4. อ.แสงดาว นพพิทักษ เลขานุการ  
8 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต (วท.บ.) 1. รศ.วิรัตน พงษศิริ ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ  
   3. อ.ดร.ประกิต หงสแสนยาธรรม กรรมการ  
   4. อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ เลขานุการ  
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ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

9 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 1. รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ ประธานกรรมการ  
  (วท.บ.) 2. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน กรรมการ  
   4. อ.ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ  

10 10 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 1. อ.ดร.ศรีอุบล อินทรแปน ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.ธนพันธุ ปทมานนท กรรมการ  
   3. อ.จตุรงค จิตติยพล กรรมการ  
   4. ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา เลขานุการ  

11 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งทอ (วท.บ.) 1. อ.ปาริชาติ ศรีสนาม ประธานกรรมการ  
   2. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ  
   3. ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน กรรมการ  
   4. อ.ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ  

12 11 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร (วท.บ.) 1. อ.ชม ปานตา ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ  
   3. ผศ.อนามัย นาอุดม กรรมการ  
   4. ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย เลขานุการ  
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ตารางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
ระหวางวันที ่7 - 11 สิงหาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ลําดับที ่ วัน เดือน ป 
ที่ประเมิน สาขาวิชา ชื่อผูประเมิน ตําแหนง หมายเหต ุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
1 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.) 1. ผศ.ดร.สุวรรณี สิมะกรพิมพ ประธานกรรมการ  
   2. อ.ดร.ธนพันธุ ปทมานนท กรรมการ  
   3. รศ.ดร.จรัส สวางทัพ กรรมการ  
   4. ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล เลขานุการ  
2 8 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาประมง (วท.บ.) 1. อ.ดร.ธนพันธุ ปทมานนท ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุวรรณี สิมะกรพิมพ กรรมการ  
   3. รศ.ดร.จรัส สวางทัพ กรรมการ  
   4. อ.ดร.สายรุง สอนสุภาพ เลขานุการ  
3 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร (วท.บ.) 1. อ.ดร.ธนพันธุ ปทมานนท ประธานกรรมการ  
   2. ผศ.ดร.สุวรรณี สิมะกรพิมพ กรรมการ  
   3. รศ.ดร.จรัส สวางทัพ กรรมการ  

   4. อ.พีรนิธิ ราชวิชา เลขานุการ  
 
 
 


