
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ประจ ำวันที่  16 - 20  มิถุนำยน 2557 
 

ประจ ำวนัที ่ 4 – 8 กรกฎำคม 2559 

  

วันจันทร์ท่ี 11 

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-105 

วันอังคารท่ี 12  

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-105  

วันพุธที่ 13  

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-105 

วันพฤหัสบดีที่ 14  

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-304 

วันศุกร์ที่ 15  

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-105 

วันพฤหัสบดีที่ 21 

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. ดร.จอมใจ สุทธินนท ์
2. ดร.นัยนา โง้วศิร ิ
3. ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
4. น.ส.จารุวรรณ ชูสังข ์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 

 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. ดร.ชลลดา แสงมณ ี

2. ดร.มุมตาส มีระมาน 
3. อ.เอมอร อ่าวสกุล 
4. นางวรรณกานต์ เลื่อนเกื้อ 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่องานบริการ 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. รศ.ดร.ธญัภา พลานุกูลวงศ์ 
2. ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ 

3. อ.สิทธิพร ศรีผ่อง 
4. นางอรุณี ติเอียดย่อ 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 
2. ผศ.สุพยอม นาจันทร์ 
3. ดร.มุมตาส มีระมาน 
4. นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย 
2. อ.เจรจา บุญวรรณโณ 

3. อ.เอมอร อ่าวสกุล 
4. นางกิติยาวรรณ ขวญัคง 

 

ศิปลศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 
2. รศ.เทพกร พิทยาภินันท ์
3. ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน ์

4. น.ส.นุสรา ชุมแสง 

วันพฤหัสบดีที่ 14 

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-404 

วันศุกร์ที่ 15 

กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 4-404 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

เพื่อมัคคุเทศก์ฯ 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร 
2. อ.ทวนธง ครุฑจ้อน 
3. ดร.ปารฉิัตร ตู้ด า 
4. น.ส.วนิดา ทะประสิทธิ์จิต 

คณะกรรมการตรวจฯ 

1. อ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา 
2. ดร.มุมตาส มีระมาน 
3. รศ.เทพกร พิทยาภินันท ์

4. น.ส.อมรวดี บุญช่วย 

 

ก ำหนดกำรโครงกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2558 ระดบัหลกัสตูร  

คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ 

โครงการช่อเสลาบานสานสายใยรกัมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์‘59  (น้องพี่ปารฉิตัรสมัพันธ)์ 

 

รุน่ที ่1             วนัที ่15 – 17 กรกฎาคม 2559  

   (วิชาเอกภูมิสารสนเทศ, วิชาเอกการพัฒนาชุมชน, วิชาเอกภาษาไทย, วิชาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ) 

รุน่ที ่2              วนัที ่21 – 23 กรกฎาคม 2559 

   (วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว, วิชาเอกสวัสดิการสังคม) 

 

ณ กองรกัษาความปลอดภยั ฐานทพัเรอืสงขลา ทพัเรอืภาคที ่2 ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
ฉบับวันที ่4 – 8 กรกฎาคม 2559 

 ดร.สลิลา  วงศ์กระจ่าง และ อ.อมรรัตน์  จิรันดร เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษและละครภาษาอังกฤษในโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1       

(เอ็งเสียงสามัคคี) เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และศูนย์

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 อ.จิราวรรณ  นาคสีทอง เข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เร่ือง “การวางแผนการสอนตัวอักษรในชั่วโมง

เรียนภาษาญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร           

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 อ.วรวรรณ  สุขใส เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง      

จังหวัดตรัง 

 อ.ทิวาพร  จันทร์แก้ว นเิทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเรียน 564332 และ 574332 ซึ่งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายวิชา 1643807 

(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 25559 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด

นนทบุร ี

 อ.ศดานนท์  วัตตธรรม, อ.กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล และ อ.ชนกนาถ  พูลสวัสด์ิ ลงพื้นที่เพื่อประเมินรางวัล 

การบริหารจัดการที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดตรัง 

พัทลุง และจังหวัดสงขลา 

 อ.วสิน  ทับวงษ์ นิเทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี    

กลุ่มเรียน 564332 และ 574332 ซึ่งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายวิชา 1643807 

(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุ เทศก์ )  ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559                   

ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ 

 อ.วรรณดี  หนูหลง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10      

ของที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กรุงเทพมหานคร 


