
ใช่ ไม่ใช่
อดุร

ธานี
ระนอง

ชลบรุี

(พทัยา)
อื่นๆ 2548 2558

1 25561661102886 รัฐศาสตรบณัฑติ รัฐศาสตร์ P แขนงวิชาการเมืองการปกครอง P หลกัสตูรนอกสถานที่ตัง้

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1. อาจารย์ ดร.สบืสวัสดิ์  วุฒวิรดษิฐ์ ศูนย์การศึกษาระนอง
2. อาจารย์ ดร.บารมบีญุ  แสงจันทร์ อยู่ระหว่างการสรรหา

3 อาจารย์ ดร.ภทัรวิทย์  อยู่วัฒนะ เนื่องจากมกีารปรับเปลี่ยน

แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร

1. อาจารย์หทยัพนัธน ์ สนุทรพพิธิ

2. อาจารย์ศริิญญา  ศริิญานนัท์

3. อาจารย์ ดร.กรีตวิรรณ  กลัยาณมติร

  แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
**อยู่ระหว่างด าเนนิการ

1. อาจารย์วีระพล  วงษป์ระเสริฐ
2. อาจารย์บริบรูณ์  ฉลอง
3. ผศ.ดร.จอมชัย  เลศิอมรรัฐ
4. อาจารย์ธวัช  พุม่ดารา
แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
1. …

2 25571661104193 บริหารธุรกจิบณัฑติ P 1. รองศาสตรจารย์ ดร.ชุตกิาญจน ์ศรีวิบลูย์ P

การจัดการทนุมนษุย์ 2. อาจารย์สวุิตา พฤกษอาภรณ์ 

และองคก์าร 3. อาจารย์ ดร.พนดิา นลิอรุณ

หลกัสตูร

นอกสถาน

หมายเหตุ

รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลกัสตูร

เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ
(กรณีเปน็หลกัสตูรนอกฯ)

7. วิทยาลยันวัตกรรมและการจดัการ

แบบฟอร์มตรวจสอบและยนืยนัหลกัสตูรท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2561

ขอ้มูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2561

ล าดบั รหัสหลกัสตูร หลกัสตูร

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 2 
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หลกัสตูร

นอกสถาน

หมายเหตุ

รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลกัสตูร

เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ
(กรณีเปน็หลกัสตูรนอกฯ)

ล าดบั รหัสหลกัสตูร หลกัสตูร

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557 4. อาจารย์ ดร. ชลภสัสรณ์  สทิธิวรงคช์ัย

5. อาจารย์รตรัิตน ์ณ สงขลา

3 25471661101064 บริหารธุรกจิบณัฑติ P P 1. ผศ.ปรเมษฐ์  แสงออ่น P

การจัดการคณุภาพ 2. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ปราณี

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 3. ผศ. ดร.วิมลศรี แสนสขุ

4. ผศ.เอกณรงค ์วรสหีะ

5. อาจารย์อรพรรณ เดชา

P P ศูนยก์ารศึกษาจงัหวัดระนอง

1.อาจารย์นยิม  สวุรรณเดช

2.อาจารย์วรันลกัษณ์  ภกัดิ์ใจดี

3.อาจารย์จิราภรณ์  บญุย่ิง

4.อาจารย์ณธกร  คุม้เพชร

5.อาจารย์ปริญญา  สมีว่ง

4 25521661102274 บริหารธุรกจิบณัฑติ P 1. อาจารย์พมิพพ์ลอย ธีรสถติย์ธรรม P

การจัดการระบบสารสนเทศ 2. อาจารย์นฤมล ชมโฉม

เพื่อธุรกจิ 3. อาจารย์ภสัรา สริิกมลศลิป์

หลกัสตูรปรับปรุง 4. อาจารย์อนรัุตน ์ก าแหงหาญ

พ.ศ. 2560 5. อาจารย์เฉลมิพล ทพัซา้ย

5 25551661101039 วิทยาศาสตรบณัฑติ P 1. อาจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ รักบ ารุง P

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. อาจารย์สถาปตัย์ กลิาโส

และการสื่อสารการตลาด 3. อาจารย์คทัลยีา จันดา

หลกัสตูรปรับปรุง 4. อาจารย์พรีศกัดิ์ ฉตัรศรี
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พ.ศ. 2560 5. อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกลู

6 25491661104611 ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ P 1. อาจารย์ ดร.ธนพล กอ่ฐานะ

 นวัตกรรมการจัดการ 2. ผศ. ดร.ญาณัญฎา  ศริภทัร์ธาดา

หลกัสตูรปรับปรุง 3. อาจารย์ ดร.ฉตัรแกว้ ฮาตระวัง

พ.ศ. 2559 4. อาจารย์ ดร.กฤษณา ปลั่งเจริญศรี ก าลังสรรหา เนื่องจากเสียชีวิต
5. อาจารย์ ดร.บญุไทย แกว้ขันตี

7 T2558000000197 รัฐศาสตรมหาบณัฑติ P 1. รศ. ดร.ชัยชนะ องิคะวัต P

การเมอืงการปกครอง 2. ผศ. ดร.วิจิตรา  ศรีสอน

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2559 3. พลต ารวจโท ดร.สณัฐาน  ชยนนท์

4. อาจารย์ ดร.วัลลภ  พริิยวรรธนะ

5. พ.ต.อ.ดร.สริุยะ ประภายสาธก

6. รศ.ศโิรตม ์ ภาคสวุรรณ

8 T2558000000198 รัฐศาสตรดษุฎบีณัฑติ P 1. รศ. ดร.ชัยชนะ องิคะวัต P

 การเมอืงการปกครอง 2. ผศ. ดร.วิจิตรา  ศรีสอน

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2559 3. พลต ารวจโท ดร.สณัฐาน  ชยนนท์

4. อาจารย์ ดร.วัลลภ  พริิยวรรธนะ

5. พ.ต.อ.ดร.สริุยะ ประภายสาธก

6. รศ.ศโิรตม ์ ภาคสวุรรณ

9
25571661103348 บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ P 1. อาจารย์ ดร.พเิชษฐ์ เกดิวิชัย P

การจัดการฟตุบอลอาชีพ 2. อาจารย์ ดร.ณัทกจิพฒัน ์หอมวิจิตรกลุ

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 3. อาจารย์ ดร.ตระการ พนัธุมเลศิรุจี ก าลังสรรหา เนื่องจากลาออก



ใช่ ไม่ใช่
อดุร

ธานี
ระนอง

ชลบรุี

(พทัยา)
อื่นๆ 2548 2558

หลกัสตูร

นอกสถาน

หมายเหตุ

รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลกัสตูร

เกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ
(กรณีเปน็หลกัสตูรนอกฯ)
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4. อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษเ์พง็

5. อาจารย์ ดร.สรุเชษฐ์ สชุัยยะ

10 การจัดการมหาบณัฑติ P 1. ผศ. ดร.ศภุรา  เจริญภมูิ P

นวัตกรรมการจัดการ 2. อาจารย์ ดร.ปลื้มใจ  สนิอากร

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2560 3. อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา  กลบีบวับาน

4. ผศ. ดร.ทวีป พรหมอยู่

11 Bachelor of Business  P 1. Miss Salisa Hemmapan P

Administration  2. Mr. Medhawin  Kitikun

Program in International 3. Mr. Peeranthon Saensook

Trade Innovation  4. Mrs. Suchada Prachayakool

(International Program) 5. Miss Pinyapat Ratparit

Academic Year 2018




