
 

แบบเสนอกําหนดการและรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ชื่อหลักสูตร กําหนดการตรวจ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
สังกัด 

หนวยงาน 
สังกัด 

สาขาวิชา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ป.ตรี) 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.สริิวรรณ  รวมแกว            ประธานกรรมการ 
 

มอ.ภูเก็ต  
คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

ภูมิศาสตรสารสนเทศ 
สิ่งแวดลอม 

2. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา       กรรมการ 
 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน        กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
(ป.โท) 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.วิไลลักษณ  กลอมพงษ       ประธานกรรมการ    
 

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน 

วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีอาหาร 

2. ดร.สริิวรรณ  รวมแกว            กรรมการ 
 

มอ.ภูเก็ต  
คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

ภูมิศาสตรสารสนเทศ 
สิ่งแวดลอม 

3. ผศ.ดร.ชุตินุช   สุจริต             กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

อุตสาหกรรมอาหารฯ 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ป.ตรี) 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 1. รศ. ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล     ประธานกรรมการ    คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา       กรรมการ 
 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน        กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ชื่อหลักสูตร กําหนดการตรวจ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
สังกัด 

หนวยงาน 
สังกัด 

สาขาวิชา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดลอมทองถ่ิน  
(ป.ตรี) 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.สริิวรรณ  รวมแกว            ประธานกรรมการ 
 

มอ.ภูเก็ต  
คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

ภูมิศาสตรสารสนเทศ 
สิ่งแวดลอม 

2. ผศ.ดร.ชุตินุช   สุจริต             กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

อุตสาหกรรมอาหารฯ 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน        กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล (ป.ตรี) 
 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 
 

1. ผศ.ดร.มณฑล  อนงคพรยศกุล   ประธานกรรมการ ม.เกษตรศาสตร  
คณะประมง 

วิทยาศาสตรทางทะเล 

2. ผศ.ดร.ชุตินุช   สุจริต              กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

อุตสาหกรรมอาหารฯ 

3. นางสาวนุชนาฎ   นิลออ           กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

สิ่งแวดลอม 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการชายฝงแบบบูรณาการ 
(ป.โท) 
 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 
 

1. ผศ.ดร.มณฑล  อนงคพรยศกุล   ประธานกรรมการ ม.เกษตรศาสตร 
คณะประมง 

วิทยาศาสตรทางทะเล 

2. ดร.วิไลลักษณ  กลอมพงษ        กรรมการ    
 

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
คณะเทคโนโลยีและ    
การพัฒนาชุมชน 

วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีอาหาร 

3. ผศ.ดร.ชุตินุช   สุจริต              กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

อุตสาหกรรมอาหารฯ 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.ตรี) 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.ฉัตรชัย ศภุพิทักษสกุล         ประธานกรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลธัญบุร ี

วิศวกรรมไฟฟา 

2. นายปรีดา  เกิดสุข                  กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลยีการประมง 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน         กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ชื่อหลักสูตร กําหนดการตรวจ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
สังกัด 

หนวยงาน 
สังกัด 

สาขาวิชา 
8. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี) 
 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 

1. ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย            ประธานกรรมการ ม.ราชภัฏสงขลา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

2. นายปรีดา  เกิดสุข                  กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลยีการประมง 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน         กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(ป.โท) 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.พรพิมล    เช้ือดวงผุย          ประธานกรรมการ มอ.หาดใหญ 
คณะทรัพยากร ธรรมชาต ิ

วาริชศาสตร 

2. รศ.จารุยา   ขอพลอยกลาง        กรรมการ คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี ชีววิทยาประยุกต 
 

3. ดร.ศิววงศ   เพชรจุล               กรรมการและเลขานุการ 
 

วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเทียว 

บัญชี 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกิจ 
สัตวนํ้า (ป.ตรี) 
 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.พรพิมล    เช้ือดวงผุย          ประธานกรรมการ มอ.หาดใหญ 
คณะทรัพยากร ธรรมชาต ิ

วาริชศาสตร 

2. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา         กรรมการ 
 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
 

3. นางสาวนุชนาฎ   นิลออ           กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

สิ่งแวดลอม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ชื่อหลักสูตร กําหนดการตรวจ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
สังกัด 

หนวยงาน 
สังกัด 

สาขาวิชา 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า (ป.ตรี) 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.พรพิมล    เช้ือดวงผุย        ประธานกรรมการ มอ.หาดใหญ 
คณะทรัพยากร ธรรมชาต ิ

วาริชศาสตร 

3. ผศ.ณรงคชัย   ชูพูล               กรรมการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. นางสาวนุชนาฎ   นิลออ         กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง 
สิ่งแวดลอม 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (ป.ตร)ี 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2559 
 

1. ดร.วิไลลักษณ  กลอมพงษ       ประธานกรรมการ    
 

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
คณะเทคโนโลยีและ    
การพัฒนาชุมชน 

วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีอาหาร 

2. นางสาวนุชนาฎ   นิลออ         กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

สิ่งแวดลอม 

3. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน        กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

เทคโนโลย ี
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