
 
 
 
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ที ่  ๑๓๔๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

--------------------------------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามมาตรา 
๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้   

๑. คณะวิทยาการจัดการ 
๑.๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.ม.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑.๑.๑  อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ    ประธานกรรมการ  
 ๑.๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม  กรรมการ 
 ๑.๑.๓  อาจารย์ ดร.วริศรา  เชนะโยธิน   กรรมการ 
 ๑.๑.๔  อาจารย์ ดร.ปิติพัฒน์  นิตยกมลพันธุ์   เลขานุการ 

๑.๒ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕     
 ๑.๒.๑  อาจารย์ ดร.นฤมล  วลีประทานพร   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒.๒  อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต    กรรมการ 
 ๑.๒.๓  อาจารย์ชลวิทย์  ศุภนิกร    กรรมการ 

๑.๒.๔  อาจารย์อาทิตยา  ลาวงศ์    เลขานุการ 
        

/๑.๓ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน… 
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๑.๓ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
 ๑.๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต  ประธานกรรมการ 
 ๑.๓.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ  
 ๑.๓.๓  อาจารย์จารุณี   วรรณศิริกุล    กรรมการ 

๑.๓.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  ทันการ   เลขานุการ 

๑.๔ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (บธ.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕       
 ๑.๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสพันธุ์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๔.๒  อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ      กรรมการ 
 ๑.๔.๓  อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์  พืชผักหวาน   กรรมการ 
 ๑.๔.๔  อาจารย์กานต์มณี  การินทร์    เลขานุการ 

๑.๕ สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
  ๑.๕.๑  อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู    ประธานกรรมการ 
  ๑.๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  โพธินาม  กรรมการ 
  ๑.๕.๓  อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต    กรรมการ 
       ๑.๕.๔  อาจารย์อัจฉรา  หลาวทอง    เลขานุการ 

๑.๖ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๑.๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว  ประธานกรรมการ 
 ๑.๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  พวงยาณี  กรรมการ 
 ๑.๖.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ  กรรมการ 
 ๑.๖.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  บุตรสาลี  เลขานุการ 

๑.๗ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                 
 ๑.๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุิชัย  สหัสเตโช   ประธานกรรมการ 
 ๑.๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  โพธินาม   กรรมการ 
 ๑.๗.๓  อาจารย์ ดร.นฤมล วลีประทานพร   กรรมการ 
 ๑.๗.๔  อาจารย์กิตติกวินท์  เอ่ียมวิริยาวัฒน์   เลขานุการ 

๑.๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๘.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม  ประธานกรรมการ 
 ๑.๘.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสพันธุ์   กรรมการ 
 ๑.๘.๓  อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ    กรรมการ  
 ๑.๘.๔  อาจารย์อารีรัตน์  ลุนลลาด    เลขานุการ  
          /๑.๙ สาขาวิชาการท่องเที่ยว... 
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๑.๙ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๙.๑  อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด    ประธานกรรมการ                       

๑.๙.๒  อาจารย์รัชฏาพร วงษ์โสพนากุล   กรรมการ 
 ๑.๙.๓  อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์    กรรมการ 
 ๑.๙.๔  อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า   เลขานุการ 

๑.๑๐ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๑๐.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา      ประธานกรรมการ 
 ๑.๑๐.๒  อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล    กรรมการ 
 ๑.๑๐.๓  อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า    กรรมการ 
 ๑.๑๐.๔  อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง    เลขานุการ 

๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒.๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล  ประธานกรรมการ  
๒.๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด  อุไรสกุล    กรรมการ 

 ๒.๑.๓  อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์   กรรมการ 
 ๒.๑.๔  อาจารย์เลิศภูมิ  จันทร์เพ็ญกุล    เลขานุการ 

๒.๒ สาขาวิชาประมง (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล  ฤาแก้วมา  กรรมการ 
 ๒.๒.๓  อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์   กรรมการ 
 ๒.๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ  เลขานุการ 

๒.๓  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒.๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง  ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒  อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์   กรรมการ 
 ๒.๓.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สว่างทัพ   กรรมการ 
 ๒.๓.๔  อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รตันสินธุพงศ์   เลขานุการ 

๓. คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๑.๑  อาจารย์ธมลวรรณ   สวัสดิ์สิงห์                 ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒  อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ   กรรมการ 
        /๓.๑.๓  อาจารย์ ดร.มธุรส… 
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 ๓.๑.๓  อาจารย์ ดร.มธุรส ชลามาตย์                            กรรมการ 

   ๓.๑.๔  อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล    เลขานุการ 

๓.๒ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  มุงเมือง   ประธานกรรมการ 

 ๓.๒.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนทวีกูล   กรรมการ 
 ๓.๒.๓  อาจารย์จรูญ  เจริญรักษ์      กรรมการ 
 ๓.๒.๔  อาจารย์ชนัดดา  รัตนา    เลขานุการ 

๓.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๓.๑  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ       ประธานกรรมการ  

๓.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ 
 ๓.๓.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์     กรรมการ 

 ๓.๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์  โอรสรัมย์  เลขานุการ 

๓.๔ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  ประธานกรรมการ 

 ๓.๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา อินธิชิต   กรรมการ 
 ๓.๔.๓  อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี    กรรมการ 
 ๓.๔.๔  อาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง   เลขานุการ 

๓.๕ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๕.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์  ประธานกรรมการ 

 ๓.๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ 
 ๓.๕.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข   กรรมการ 

      ๓.๕.๔  อาจารย์เพียรพรรณ  สุภะโคตร   เลขานุการ 

 ๓.๖ สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๖.๑  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ       ประธานกรรมการ 

 ๓.๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม       กรรมการ 
 ๓.๖.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์  กรรมการ 
 ๓.๖.๔  อาจารย์รัชนีกร  ทบประดิษฐ์    เลขานุการ 

๓.๗ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์   ประธานกรรมการ  

       /๓.๗.๒  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา... 
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 ๓.๗.๒  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ   กรรมการ 
 ๓.๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ 

   ๓.๗.๔  อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร   เลขานุการ 

๓.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๘.๑  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๘.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชีย่วชาญ  ยางศิลา   กรรมการ 
 ๓.๘.๓  อาจารย์จตุรงค์  จิตติยพล    กรรมการ 
 ๓.๘.๔  อาจารย์นิธินันท์  มาตา            เลขานุการ 

๓.๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๙.๑  อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม   ประธานกรรมการ

 ๓.๙.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม   กรรมการ 
 ๓.๙.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยทุธนา  เรียนสร้อย   กรรมการ 
 ๓.๙.๔  อาจารย์วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์    เลขานุการ 

๓.๑๐ สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๑๐.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง  ประธานกรรมการ  

๓.๑๐.๒  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา   เจริญลาภ   กรรมการ 
 ๓.๑๐.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล กรรมการ 
 ๓.๑๐.๔  อาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน    เลขานุการ 

 ๓.๑๑ สาขาวิชาชวีวิทยา (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๑๑.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๓.๑๑.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  อินสำราญ           กรรมการ 
 ๓.๑๑.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์      กรรมการ 
 ๓.๑๑.๔  อาจารย์ ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ   เลขานุการ 

 ๓.๑๒ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๑๒.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกูล     ประธานกรรมการ 

 ๓.๑๒.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  กรรมการ 
 ๓.๑๒.๓  อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ    กรรมการ 

๓.๑๒.๔  อาจารย์ผจงจิต เหมพนม    เลขานุการ 
         

/๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม… 
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๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๔.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์  กรรมการ 
 ๔.๑.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย   กรรมการ 
 ๔.๑.๔  อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว    เลขานุการ 

๔.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ  พยอม  กรรมการ 
 ๔.๒.๓  อาจารย์ ดร.วริศรา  เชนะโยธิน   กรรมการ 
 ๔.๒.๔  อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง     เลขานุการ 

๔.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๓.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยดา  พรรณเชษณ์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  กรรมการ 
 ๔.๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์     กรรมการ 
 ๔.๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล  เลขานุการ 

  ๔.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
        ๔.๔.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติ  ประธานกรรมการ 
        ๔.๔.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี  กรรมการ 

        ๔.๔.๓  อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ       กรรมการ 
 ๔.๔.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ  เลขานุการ 

๔.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๕.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๔.๕.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี  กรรมการ 
 ๔.๕.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์  กรรมการ 
 ๔.๕.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง  เลขานุการ 

๔.๖ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๖.๑  รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  สมประจบ  กรรมการ 
 ๔.๖.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง  กรรมการ 
        /๔.๖.๔  อาจารย์ ดร.สินีนาฏ…. 
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 ๔.๖.๔  อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์    เลขานุการ 

                     ๔.๗ สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕      
 ๔.๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  แสนเสนา   ประธานกรรมการ                      

๔.๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล    กรรมการ 
 ๔.๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  สุพิสาร   กรรมการ 
 ๔.๗.๔  อาจารย์ ดร.ดนัย  นลิสกุล    เลขานุการ 

๕. คณะครุศาสตร ์
 ๕.๑ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๕.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  เพ็งชัย   ประธานกรรมการ 
 ๕.๑.๒  อาจารย์ ดร.คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง   กรรมการ 
 ๕.๑.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิุบล  ขอรวมเดช   กรรมการ 

๕.๑.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ  สมญาติ   เลขานุการ 

๕.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  โปร่งสําโรง   กรรมการ 
 ๕.๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เนียมแสวง   กรรมการ 

๕.๒.๔  อาจารย์ ดร.อรุณรัศมี  แสงศิลา   เลขานุการ 

๕.๓ สาขาวิชาวชิาสังคมศึกษา (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๓.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม   ประธานกรรมการ  

๕.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า  กรรมการ 
 ๕.๓.๓  อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล    กรรมการ 
 ๕.๓.๔  อาจารย์ ดร.อุดม  ชัยสุวรรณ    เลขานุการ 

๕.๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ  ประธานกรรมการ  

๕.๔.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   กรรมการ 
 ๕.๔.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง   กรรมการ 
 ๕.๔.๔  อาจารย์วิภารัตน์  อิ่มรัมย์    เลขานุการ 

๕.๕ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๕.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล  ประธานกรรมการ 
        /๕.๕.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา… 
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 ๕.๕.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย   กรรมการ 
 ๕.๕.๓  อาจารย์ ดร.สุมาลี  พลขุนทรัพย์   กรรมการ 

๕.๕.๔  อาจารย์ยุพาวดี  อาจหาญ    เลขานุการ 

๕.๖ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๖.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบล ี         ประธานกรรมการ 
 ๕.๖.๒  อาจารย์ ดร.ดนัย  ลิสวัสดิรัตนากุล   กรรมการ 
 ๕.๖.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม  ชนะโชติ   กรรมการ 

๕.๖.๔  อาจารย์จินดาพร  สืบขำเพชร    เลขานุการ 

๕.๗ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๗.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์  ประธานกรรมการ 
 ๕.๗.๒  อาจารย์ประไพ  เสนาบุญญฤทธิ์    กรรมการ 
 ๕.๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  สุมาลัย  กรรมการ 

๕.๗.๔  อาจารย์อรรจนีย์  ศรีธรรมศาสน์  เลขานุการ 

๕.๘ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕.๘.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์  ประธานกรรมการ  

 ๕.๘.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เจริญนิตย์  กรรมการ 
 ๕.๘.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  นิติภณ    กรรมการ 

 ๕.๘.๔  อาจารย์ ดร.เอกชัย  ธีรภัคสิริ    เลขานุการ 

๕.๙ สาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๙.๑  รองศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๙.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  กรรมการ 
 ๕.๙.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์   ไม้เจริญ  กรรมการ 
 ๕.๙.๔  อาจารย์นฤมล  จิตต์หาญ    เลขานุการ 

๕.๑๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๐.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑๐.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร์  อินทรพาณิชย์ กรรมการ 
 ๕.๑๐.๓  อาจารย์ ดร.วารนันท์  นิติศักดิ์   กรรมการ 
 ๕.๑๐.๔  อาจารย์พงษ์พัฒน์  สมใจ    เลขานุการ 
         

        /๕.๑๑ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)… 



 ๙ 
 
 ๕.๑๑ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๕.๑๑.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  ประธานกรรมการ  
๕.๑๑.๒  อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม  กรรมการ 

 ๕.๑๑.๓  อาจารย์ ดร.ประยงค์  หัตถพรหม   กรรมการ 
 ๕.๑๑.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์        เลขานุการ 

  ๕.๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๒.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑๒.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  ผลงาม       กรรมการ 
 ๕.๑๒.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์     กรรมการ 
 ๕.๑๒.๔  อาจารย์ ดร.ภัทรินธร  บุญทวี   เลขานุการ 

๕.๑๓ สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) ประเมินวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๓.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑๓.๒  อาจารย์ ดร.ประยงค์  หัตถพรหม   กรรมการ 
 ๕.๑๓.๓  อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง   กรรมการ 
 ๕.๑๓.๔  อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  เจริญเกียรติกานต์  เลขานุการ 

๕.๑๔ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.ม.) ประเมินวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๔.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เจริญนิตย์  ประธานกรรมการ  
 ๕.๑๔.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  นิติภณ  กรรมการ 
 ๕.๑๔.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล  กรรมการ 

      ๕.๑๔.๔  อาจารย์ ดร.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว   เลขานุการ 

๕.๑๕ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) ประเมินวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๕.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ประธานกรรมการ  

๕.๑๕.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข  ภูผายาง  กรรมการ 
 ๕.๑๕.๓  อาจารย์ ดร.ธีระ  ภดูี    กรรมการ 

 ๕.๑๕.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ  เลขานุการ 

๕.๑๖ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) ประเมินวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๖.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๑๖.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เพียงแข  ภูผายาง       กรรมการ 
 ๕.๑๖.๓  อาจารย์ ดร.ธีระ  ภดูี    กรรมการ 

       /๕.๑๖.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัชร… 



 ๑๐ 
  

 ๕.๑๖.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัชร  ถ้วยงาม  เลขานุการ 

 ๕.๑๗ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล (ค.ม.) ประเมินวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๗.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์   เสนารัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๕.๑๗.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  สุพันดี  กรรมการ 
 ๕.๑๗.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  กรรมการ 
 ๕.๑๗.๔  อาจารย์ทรรศนันท์  ชินศิริพันธุ์   เลขานุการ 

๕.๑๘ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปร.ด.) ประเมินวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕.๑๘.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    ประธานกรรมการ  

๕.๑๘.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  ผลงาม       กรรมการ 
 ๕.๑๘.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  กรรมการ 
 ๕.๑๘.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะนู  เลขานุการ 

๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖.๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม   กรรมการ 
 ๖.๑.๓  อาจารย์ ดร.สมโชค  ฤทธิ์จำรูญ   กรรมการ 

       ๖.๑.๔  อาจารย์สุจิตรา  ยางนอก    เลขานุการ   

๖.๒ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน     ประธานกรรมการ  

๖.๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์  กรรมการ 
 ๖.๒.๓  อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ ์    กรรมการ 
 ๖.๒.๔  อาจารย์ศิริวรรณ  ยิ่งได้ชม    เลขานุการ 

๖.๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  โชติจรุงเกียรติ์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยวุรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล  กรรมการ 
 ๖.๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์   กรรมการ 
 ๖.๓.๔  อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ    เลขานุการ 

๖.๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร      ประธานกรรมการ 
       /๖.๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ... 



 ๑๑ 
  
 ๖.๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  ผลงาม  กรรมการ 
 ๖.๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  กรรมการ 
 ๖.๔.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิศักดิ์  พงผือฮี   เลขานุการ 

๖.๕ สาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๕.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เจริญนิตย์    ประธานกรรมการ 
 ๖.๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา  จันทนะสุต  กรรมการ 
 ๖.๕.๓  อาจารย์ ดร.สุภาสิรีร์  ปิยะพิพัฒน์   กรรมการ 
 ๖.๕.๔  อาจารย์สุมนัสชนก  นาคแท้    เลขานุการ  

๖.๖ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  เพ็งชัย   ประธานกรรมการ 
 ๖.๖.๒  อาจารย์ ดร.คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง           กรรมการ 
 ๖.๖.๓  อาจารย์ ดร.สุริยา  รตันวงค์สกุล   กรรมการ 
 ๖.๖.๔  อาจารย์ธนพล  รามฤทธิ์    เลขานุการ 

๖.๗ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  ผลงาม  ประธานกรรมการ  

๖.๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    กรรมการ 
 ๖.๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  กรรมการ 
 ๖.๗.๔  อาจารย์วริษฐา  รัตนวโรภาส    เลขานุการ  

๖.๘ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ประเมินวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๘.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล  ประธานกรรมการ  

๖.๘.๒  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล   กรรมการ 
 ๖.๘.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ  โสภาพล  กรรมการ  

๖.๘.๔  อาจารย์ทิพวัลย์ เหมรา    เลขานุการ 

๖.๙ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๙.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารีเคน    ประธานกรรมการ  

๖.๙.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู  แก้วหานาม       กรรมการ 
๖.๙.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์  กรรมการ 

        ๖.๙.๔  อาจารย์ ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์    เลขานุการ 
 

/๖.๑๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)… 



 ๑๒ 
  
๖.๑๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) ประเมินวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖.๑๐.๑  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    ประธานกรรมการ  
๖.๑๐.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  ผลงาม       กรรมการ 

 ๖.๑๐.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  กรรมการ 
 ๖.๑๐.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะนู  เลขานุการ 

๖.๑๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ประเมินวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๑๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารีเคน    ประธานกรรมการ 
 ๖.๑๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู  แก้วหานาม          กรรมการ 
 ๖.๑๑.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา  กรรมการ 
 ๖.๑๑.๔  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ เลขานุการ 

๗. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๗.๑ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) ประเมินวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๗.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร  ประธานกรรมการ  
 ๗.๑.๒  อาจารย์ธมลวรรณ   สวัสดิ์สิงห์   กรรมการ 
 ๗.๑.๓  อาจารย์ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม    กรรมการ 
 ๗.๑.๔  อาจารย์อัครเดช  ดีอ้อม    เลขานุการ 

หน้าที่ 
 ๑. ประธานกรรมการและกรรมการ 
     ๑.๑ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์      
๑.๒ ประเมินประกันคุณภาพในรูปแบบพิชญพิจารณ์ใช้ระบบการประเมินในรูปแบบการประเมิน

ออนไลน์โดยโปรแกรม Google Meet. 
    ๑.๓ ให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน เพ่ือให้หลักสูตรนำไปเป็นแนวทางในการ      

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๑.๔ จัดทำรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
    ๑.๕ รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ตามระบบ CHE QA Online. 

๒. เลขานุการ 
        ๒.๑ รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาติดต่อและ
ประสานงานผู้ประเมิน 

 
/๒.๒ จัดทำรายงานผลการประเมิน...    



 ๑๓ 
 

๒.๒ จัดทำรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
  
 
      (รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 


