
 
 
 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ที่  3242/2558 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
ประจําปการศึกษา 2557 - 2558 

 

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

 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555  หมวด 
6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน  เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  
รวมท้ังเพ่ือใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิต
บัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ    
 ฉะนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (1)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
 
1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประธานกรรมการ 
 1.2    รองอธิการบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
 1.3    คณบดีคณะครุศาสตร     กรรมการ 
 1.4    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 
 1.5    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรรมการ 
 1.6    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
 1.7    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 
 1.8    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
 1.9    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 
 1.10  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
 1.11  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
 ประสิทธิภาพ 
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2.  คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
     คณะครุศาสตร 
 2.1    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 2.1.1  นางสาวนิตยา    ธัญญพาณิชย  ประธานกรรมการหลักสูตร 
 2.1.2  นางเอ้ือนจิตร  สัมมนา   กรรมการหลักสูตร 
 2.1.3  นางกมลทิพย  สมบูรณพงษ  กรรมการหลักสูตร 
 2.1.4  นางสาวนิดาริน  จุลวรรณ  กรรมการหลักสูตร 
 2.1.5  นางสาววิภาพรรณ   นําอุทิศ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.2   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.2.1  นางเสริมศรี    ฤทธาภิรมย    ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.2.2  นางพุทธชาติ    ราชปรีชา    กรรมการหลักสูตร 
  2.2.3  นางสาวจันทรจิรา   วงศประไพโรจน  กรรมการหลักสูตร 
  2.2.4  นางสาวกาญจนกมล สุวิทยารัตน  กรรมการหลักสูตร 
  2.2.5  นางสาวเพียงใจ     ผลโภค    กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.3.1  นางสาวอัจฉรา  วงศวัฒนามงคล  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.3.2  นายสุรชัย   ฉายศิริพันธ  กรรมการหลักสูตร 
  2.3.3  นางสาวกัลยวดี     เรืองเดช   กรรมการหลักสูตร 
  2.3.4  นางสาวขวัญดาว  ปนทองพันธุ  กรรมการหลักสูตร 
  2.3.5  นางสาวเขมนิจ  วัฒนทินโชต ิ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.4.1  นางนงนภัสส  มากชูชิต  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.4.2  นางสาวอังคณา  อุทัยรัตน  กรรมการหลักสูตร 
  2.4.3  นางสายใจ  เพชรคงทอง  กรรมการหลักสูตร 
  2.4.4  นายอดุลย    หวังจิ   กรรมการหลักสูตร 
  2.4.5  นางสาววิมลวรรณ    มีบุญ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.5.1  นายวีระพันธ    เจริญลิขิตกวิน  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.5.2  นางสาวพิชญพิไล   ขุนพรรณราย  กรรมการหลักสูตร 
  2.5.3  นางสาวนงลักษณ   คงรักษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.5.4  นายบรรจง  ทองสราง  กรรมการหลักสูตร 
  2.5.5  นางสาวนวรัตน    สีตะพงษ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.6.1  นางจําเปน    สังขมุสิกานนท  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.6.2  นางสาวณัฐรินทร    แซจุง   กรรมการหลักสูตร 
  2.6.3  นางมณีนุช    รองพล   กรรมการหลักสูตร 
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  2.6.4  นายวสันต    ยอดศรี   กรรมการหลักสูตร 
  2.6.5  นางสาวรักษิณา  หยดยอย  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.7.1  นางนัยนา    ยีหมะ   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.7.2  นางชนกพร    ประทุมทอง  กรรมการหลักสูตร 
  2.7.3  นางสาวภักดิ์ศานณัฎฐ   หอยสกุล  กรรมการหลักสูตร 
  2.7.4  นางสาวนิศารัตน    บุญมี   กรรมการหลักสูตร 
  2.7.5  นางสาวสุธัญญา    ฐิโตปการ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
  2.8.1  นายนกุล   โสตถิพันธุ  ประธานกรรมการหลักสูตร 

  2.8.2  นายอิบรอฮิม   ยี่สุนทรง   กรรมการหลักสูตร 

  2.8.3  นายภูวเดช    อินทเรือง  กรรมการหลักสูตร 

  2.8.4  นายพลากร   นัคราบัณฑิต  กรรมการหลักสูตร 

  2.8.5  นายฐาปนวัฒน   สุขปาละ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2.9  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.9.1  นายจรูญศักดิ์    บุญญาพิทักษ  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.9.2  นางสาวสุจินต  หลงขาว   กรรมการหลักสูตร 
  2.9.3  นางสาววรวรรณ   สุขใส   กรรมการหลักสูตร 
  2.9.4  นายกีรติ   จิตสมบูรณ  กรรมการหลักสูตร   
   2.9.5  นางสาวชนางลักษณ   ขุนทอง   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.10.1  นางสาวฑิตฐิตา  สินรักษา  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.10.2  นางสาวอมรรัตน   จิรันดร   กรรมการหลักสูตร 
  2.10.3  นางสาวพัชราวดี   อักษรพิมพ  กรรมการหลักสูตร 
  2.10.4  นางสาวศุภรวินท  สมหมาย  กรรมการหลักสูตร 
  2.10.5  นางสาวตะวัน  รัตนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.11.1  นางสาวถวิล  อินทรโม   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.11.2 นายณัฏฐาพงศ  อภิโชติเดชาสกุล  กรรมการหลักสูตร 
  2.11.3 นายอิสระ  ทองสามสี  กรรมการหลักสูตร 
  2.11.4 นายสนธยา  พลศรี   กรรมการหลักสูตร 
  2.11.5 นางสาวสุปราณี  ชอบแตง  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
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 2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือมัคคุเทศกและการทองเท่ียว   
   (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 
  2.12.1  นายสิทธิพร  ศรีผอง   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.12.2  นายศรุตม   เพชรสกุลวงศ  กรรมการหลักสูตร 
  2.12.3 นางสาวสลิลา  วงศกระจาง  กรรมการหลักสูตร 
  2.12.4 นายวสิน  ทับวงษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.12.5  นางสาวนันทยา   ศรีวารินทร  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2556) 
  2.13.1  นางสาวณับปราณ   เตียวสกุล  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.13.2  นางสาวสมหมาย  โชติรัตน   กรรมการหลักสูตร 
  2.13.3 นางสาวชุตินธร  รุณปกษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.13.4 นางมณี   อินทพันธ  กรรมการหลักสูตร 
  2.13.5  นางสาวโสภิดา     ขาวหนูนา  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.14.1  นางสาวศิริลักษณ   กานตพิชาน  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.14.2  นายศดานนท     วัตตธรรม    กรรมการหลักสูตร 
  2.14.3  นายรัชชพงษ  ชัชวาล   กรรมการหลักสูตร 
  2.14.4  นายชาญวิทย  จันทรอินทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.14.5  นางสาวบุณิกา    จันทรเกตุ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2555) 
  2.15.1  นางสาวเอมอร    อาวสกุล   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.15.2  นางสาวมัทนาวดี  หัทยานนท  กรรมการหลักสูตร 
  2.15.3  นางสาวหทัยกาญจน  คงรักษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.15.4  นายธนัย   ตันวานิช  กรรมการหลักสูตร 
  2.15.5 นายนาถนเรศ  อาคาสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสวัสดิการสังคม  หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
  2.16.1 นางสาวมาริสา  จันทรฉาย  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.16.2 นางกัลยาภัสร  อภิโชติเดชากุล  กรรมการ 
  2.16.3 นางสาวมาธุรี  อุไรรัตน   กรรมการ 
  2.16.4 นางสาวทิวาพร  จันทรแกว  กรรมการ 
  2.16.5 นางนฤภร  ไชยสุขทักษิณ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.17.1  นายชิงชัย    วัฒนธรรมเมธี  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.17.2  นายธีรพล    บัวทอง   กรรมการหลักสูตร 
  2.17.3  นางสาวจิราภรณ   กวดขัน   กรรมการหลักสูตร 
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  2.17.4  นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง   กรรมการหลักสูตร 
  2.17.5  นายสานิตย    ฤทธิเดช   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.18.1  นางเชาวนีพร    ชีพประสพ  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.18.2  นางจารุวรรณ    สุจริต   กรรมการหลักสูตร 
  2.18.3 นางวิภาพรรณ  คงเย็น   กรรมการหลักสูตร 
  2.18.4  นายเมสันต    สังขมณี   กรรมการหลักสูตร 
  2.18.5  นายชนรรค    พงศอาทิตย  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.19.1  นางขวัญกมล    ขุนพิทักษ  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.19.2  นางสาวสุชวีรรณ   ยอยรูรอบ  กรรมการหลักสูตร 
  2.19.3  นางสาวหิรัญวดี   สุวิบูรณ   กรรมการหลักสูตร 
  2.19.4  นายกมลนาวิน  อินทนูจิตร  กรรมการหลักสูตร 
  2.19.5  นางสาวนัดดา    โปดํา   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร   
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.20.1  นายพิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.20.2  นายพลพัฒน   รวมเจริญ  กรรมการหลักสูตร 
  2.20.3  นายวัชรินทร   สายน้ําใส  กรรมการหลักสูตร 
  2.20.4  นางสุภาพร   สุขจันทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.20.5 นายรัฐพงษ   หนูหมาด  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.21.1  นายพะเยาว   ยงศิริวิทย  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.21.2  นายวัฒนา  เดชนะ   กรรมการหลักสูตร 
  2.21.3  นายธนพงศ  พันธุทอง  กรรมการหลักสูตร 
  2.21.4  นายชาญยุทธ   ฟองสุวรรณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.21.5  นางสาวมูรณี   ดาโอะ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

 

 2.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.22.1  นางอรนุช   สุขอนันต  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.22.2  นางสาวสวุรรณี  พรหมศิริ   กรรมการหลักสูตร 
  2.22.3  นางสาววันวิภา  หนูมา   กรรมการหลักสูตร 
  2.22.4  นายคทาวุธ   ไชยเทพ   กรรมการหลักสูตร 
  2.22.5  นางสาวสุธินี    หีมยิ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
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 2.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.23.1  นางสาวเสาวนิตย   ชอบบุญ    ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.23.2  นางสาวนิศากร   วิทจิตสมบูรณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.23.3  นางสาวปวีณา   ดิกิจ   กรรมการหลักสูตร 
  2.23.4  นางสาวสัลวา  ตอป   กรรมการหลักสูตร 
  2.23.5  นางสาวอัจฉรา  เพ่ิม   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.24.1  นายอํานาจ   ทองขาว   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.24.2 นางพิกุล   สมจิตต   กรรมการหลักสูตร 
  2.24.3  นายสกรรจ    รอดคลาย  กรรมการหลักสูตร 
  2.24.4  นายญาณพัฒน    ชูชื่น   กรรมการหลักสูตร 
  2.24.5  นายเสรี    ชะนะ   กรรมการหลักสูตร 
  2.24.6  นางนลินี  อินทมะโน  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.25.1  นางศศลักษณ   ทองขาว   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.25.2  นางยาใจ   โรจนวงศชัย  กรรมการหลักสูตร 
  2.25.3  นางสาวยุพดี  อินทสร   กรรมการหลักสูตร 
  2.25.4  นายจักสิทธิ์   โอฬาริกชาต ิ  กรรมการหลักสูตร 
  2.25.5  นายโชติธรรม   ธารรักษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.25.6  นายทวีรัตน   นวลชวย   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.26.1  นางสาวฐิติมาพร   หนูเนียม   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.26.2  นายพรชัย  พุทธรักษ  กรรมการหลักสูตร 
  2.26.3 นางทัศนา  ศิริโชติ   กรรมการหลักสูตร 
  2.26.4  นายดํารงเกียรติ  ศรีเทพ   กรรมการหลักสูตร 
  2.26.5  นางสาววิภาวรรณ   วงศสุดาลักษณ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.27 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  2.27.1  นางสาวสุรัตนสวด ี แซแต   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.27.2  นายวรพล  หนูนุน   กรรมการหลักสูตร 
  2.27.3  นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา  กรรมการหลักสูตร 
  2.27.4  นางฤดีดาว  ชางสาน   กรรมการหลักสูตร 
  2.27.5  นางสาวธมนวรรณ ตะสัย   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
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     คณะวิทยาการจัดการ 
 2.28 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 
  2.28.1  นางนัยนา  โงวศิริ   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.28.2  นางสาวหทัยรัตน      วัฒนพฤกษ  กรรมการหลักสูตร 
  2.28.3  นางสาวนารภีรณ  ศรีจริต   กรรมการหลักสูตร 
  2.28.4  นางสาวยุวด ี  เพ็ชรสงคราม  กรรมการหลักสูตร 
  2.28.5  นางสาววาสนา    ขวัญทองยิ้ม  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.29 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 
  2.29.1  นายประสิทธิ์    รุงเรือง   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.29.2  นางสุพยอม    นาจันทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.29.3  นางสาวภัฏฏิน ี  ซายขวัญ  กรรมการหลักสูตร 
  2.29.4  นางสาวลักขณา  ดําชู   กรรมการหลักสูตร 
  2.29.5  นางสาววรกร  ภูมิวิเศษ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.30 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
   2.30.1  นายปราการ    หังสวนัส   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.30.2  นางอังคณา  ธรรมสัจการ  กรรมการหลักสูตร  
  2.30.3  นางสาวจันติมา    จันทรเอียด  กรรมการหลักสูตร 
  2.30.4  นางสาวภัทริยา  สังขนอย   กรรมการหลักสูตร 
  2.30.5 นายพีรวัส  หนูเกตุ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.31 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.31.1  นางสาวจาริณี  แซวอง   ประธานกรรมการหลักสูตร 
   2.31.1  นางสาวมีพร     หาญชัยสุขสกุล  กรรมการหลักสูตร 
  2.31.2  นางสิริชนก     อินทะสุวรรณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.31.4  นางสาวจิราภรณ  ไวยาถาวร  กรรมการหลักสูตร 
  2.31.5  นางสาวสิริกันยา   โชติชวง   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.32 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
   2554) 

๒.๓2.๑  นางปาริชาติ      จันทรศรีบุตร  ประธานกรรมการหลักสูตร 
๒.๓2.๒  นางสายฝน    ไชยศรี   กรรมการหลักสูตร 
๒.๓2.๓  นางสาวอัญญารัตน   สุวรรรณโณ  กรรมการหลักสูตร 
๒.๓2.๔  นายวรสันต    ถาวรประเสริฐ  กรรมการหลักสูตร 
๒.๓2.๕  นางสาวพิราสินี   ชัยคุณทวีโชติ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

 2.33 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.33.1  นางสาวยินดี    ออนศรีแกว  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.33.2  นางสาวธนัญญา   ยินเจริญ   กรรมการหลักสูตร 
  2.33.3  นายวุฒิชัย    อินทรแกว  กรรมการหลักสูตร   
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  2.33.4  นางสาวผกามาศ   ไพโรจน   กรรมการหลักสูตร 
  2.33.5  นายสมสวัสดิ ์  มาลาทอง  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

 

 2.34 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.34.1  นางประภาพร  ยางประยงค  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.34.2  นายสุระพรรณ  จุลสุวรรณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.34.3  นางสาวสมลักษณ   หอมสิน   กรรมการหลักสูตร 
  2.34.4  นางสาวนัฏวดี  แปนนอย  กรรมการหลักสูตร 
  2.34.5  นางสาวเปรมภาว   ดวงทอง   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.35 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.35.2  นางสาวสิริพร    จิตรักษธรรม  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.35.1  นางศราณี  เวศยาสิรินทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.35.3  นางเฉลิมศรี   อรรจนกุล   กรรมการหลักสูตร 
  2.35.4  นายศุภฤกษ  เวศยาสิรินทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.35.5  นางสาวปฐยา    เรืองเริงกุลฤทธ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 2.36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.36.1  นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.36.2 นายพินิจ  ดํารงเลาหพันธ  กรรมการหลักสูตร 
  2.36.3 นายพงษศักดิ์  มานสุริวงศ  กรรมการหลักสูตร 
  2.36.4  นายจักรกริช  อนันตศรัณย  กรรมการหลักสูตร 
  2.36.5  นายอภิชาติ  พันชูกลาง  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.37.1  นางสบาย    ตันไทย   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.37.2  นายศรัณย     รักษาพราหมณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.37.3  นายทนงศักดิ์  ธนูทอง   กรรมการหลักสูตร 
  2.37.4 นายพงศธร  จันทรัตน  กรรมการหลักสูตร 
  2.37.5 นางณิศา  มาชู   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.38.1  นางสาวอวิกา    ศิริรัตนากร  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.38.2  นางธิติมา    พานิชย   กรรมการหลักสูตร 
  2.38.3 นางณฐมน  เสมือนคิด  กรรมการหลักสูตร 
  2.38.4 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท  กรรมการหลักสูตร 
  2.38.5  นางสุเพ็ญ    ดวงทอง   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
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 2.39 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
  2.39.1  นายสันติ    หมัดหมัน  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.39.2  นายทวีศักดิ์        ทองไฝ   กรรมการหลักสูตร 
  2.39.3  นายรัญจวน  อิสรรักษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.39.4  นางสาววิจิตรา  ตุงซ่ี   กรรมการหลักสูตร 
  2.39.5 นายกานตกานท  เทพณรงค  กรรมการหลักสูตร 
  2.39.6  นายวิณากร  ท่ีรัก   กรรมการหลักสูตร 
  2.39.7 นายจิรพงศ  สุขจันทร  กรรมการหลักสูตร 
  2.39.8 นายปริญญา  พานิชย   กรรมการหลักสูตร 
  2.39.9 นายคริษฐสพล  หนูพรหม  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.40 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑอาหาร  (หลักสูตรใหม  
   พ.ศ.2555) 
  2.40.1  นางนพรัตน    วงศหิรัญเดชา  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.40.2  นายอิทธิพร    แกวเพ็ง   กรรมการหลักสูตร 
  2.40.3 นางสาวขนิษฐา  หมวดเอียด  กรรมการหลักสูตร 
  2.40.4 นางสาวปริยากร  บุญสง   กรรมการหลักสูตร 
  2.40.5 นางสาวกมลทิพย  นิคมรัตน  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2.41 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)  (หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ.2553) 
  2.41.1  นายสมมารถ  ขําเกลี้ยง   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.41.2  นายเสร ี   หนูหลง   กรรมการหลักสูตร 
  2.41.3  นายพิเชษฐ  จันทวี   กรรมการหลักสูตร 
  2.41.4  นายไพศาล   คงเรือง   กรรมการหลักสูตร 
  2.41.5  นายเสกสรร  ชะนะ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.42 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 
  2.42.1  นายกุลยุทธ    บุญเซง      ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.42.2  นางสาวผจงจิต    พิจิตบรรจง  กรรมการหลักสูตร 
  2.42.3  นายชัยยุทธ  มีงาม   กรรมการหลักสูตร 
  2.42.4  นายจอมกัณฑศักดิ์ เหมทานนท  กรรมการหลักสูตร 

  2.42.5  นายลัญฉกร  นิลทรัตน  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.43 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2555) 
  2.43.1  นายสมศักดิ์   แกวพลอย  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.43.2  นายธนะรัตน   รัตนกูล   กรรมการหลักสูตร 
  2.43.3  นายชํานาญ   พูลสวัสดิ์  กรรมการหลักสูตร 
 



-10- 
 

  2.43.4  นางสาวกันตธมน  สุขกระจาง   กรรมการหลักสูตร 
  2.43.5  นายศุภชัย   ชัยณรงค  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.44  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2556) 
  2.44.1  นายวีระชัย   แสงฉาย   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.44.2  นายศรัณย   ชูคดี   กรรมการหลักสูตร 
  2.44.3  นายศุภชัย  แกวจัง   กรรมการหลักสูตร 
  2.44.4  นายธภัทร  ชัยชูโชค   กรรมการหลักสูตร 
  2.44.5  นายนิพนธ  มณีโชติ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 
     คณะศิลปกรรมศาสตร 
 2.45 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
  2.45.1  นายไชยวุธ   โกศล    ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.45.2  นายรัชวชิ   มุสิการุณ  กรรมการหลักสูตร 
  2.45.3  นายกี    จันทศร    กรรมการหลักสูตร 
  2.45.4  นางสาวสุณิสา  ศิริรักษ           กรรมการหลักสูตร 
  2.45.5 นายสกลพัฒน  โคตรตันติ  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.46 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 
  2.46.1  นายประภาส    ขวัญประดับ  ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.46.2  นายกําจร    กาญจนถาวร  กรรมการหลักสูตร 
  2.46.3  นายชรินทร     อินทะสุวรรณ   กรรมการหลักสูตร 
  2.46.4  นายอติพล    อนุกูล      กรรมการหลักสูตร 
  2.46.5  นายสัญญา     เผาพืชพันธุ    กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 2.47 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยรังสรรค  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
  2.47.1  นางสาวรวิสรา    ศรีชัย   ประธานกรรมการหลักสูตร 
  2.47.2  นางทัศนียา  คัญทะชา  กรรมการหลักสูตร 
  2.47.3  นายโอภาส    อิสโม   กรรมการหลักสูตร 
  2.47.4  นางสาวกฤติยา    ชูสงค   กรรมการหลักสูตร 
  2.47.5  นางสาวตถาตา  สมพงศ   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

 

 2.48 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
  2.48.1  นายระพีพัฒน  ผลรัตนไพบูลย  ประธานกรรมการหลักสูตร  
  2.48.2  นายพงศกร    จงรักษ   กรรมการหลักสูตร 
  2.48.3  นายพิชัย  หวังเกษม  กรรมการหลักสูตร  
  2.48.4  นายศิวะ   อินทะโคตร  กรรมการหลักสูตร   
  2.48.5 นางสาวจิตตวดี    วรศรี   กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
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