
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่ตรวจประเมิน สถานที่ 

๑. การเงิน 
ผู้ประเมิน:- 
- ผศ.ดร.ปภาวี  สุขมณี     ประธาน 
มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

- อ.ษมาพร  บุตตะโยธี     กรรมการ                  
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว           กรรมการ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) 

๒. การจัดการท่ัวไป 
ผู้ประเมิน :- 
- อ.ษมาพร  บุตตะโยธี   ประธาน 
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว         กรรมการ 
- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว     กรรมการ 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

๓. การบัญชี 
ผู้ประเมิน :- 
- รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล      ประธาน 
- ผศ.ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม  กรรมการ 
- ผศ.ดร.วัฒนา  ยืนยง       กรรมการ 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) 

๔. การตลาด 
ผู้ประเมิน :- 
- อ.ษมาพร  บุตตะโยธี   ประธาน 
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว         กรรมการ 
- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว     กรรมการ 

 

 

 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

๕. การจัดการการท่องเท่ียว 
ผู้ประเมิน:- 
- อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล ประธาน 
- อ.เกรียงไกร กันแก้ว         กรรมการ 
- ดร.วิบูล  เป็นสุข             กรรมการ 

ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) 

๖. การจัดการการโรงแรม 
ผู้ประเมิน:- 
- อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล  ประธาน 
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว              กรรมการ 
- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว          กรรมการ 

 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

๗. การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- ผศ.ดร.กนกอร บุญมี         ประธาน 
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว              กรรมการ 
- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว          กรรมการ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

 
 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่ตรวจประเมิน สถานที่ 

๘. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ประเมิน:- 
- รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล     ประธาน 
- อ.ธรรมรัตน์  สินธุเดช    กรรมการ                  
- อ.ษมาพร  บุตตะโยธี      กรรมการ 

 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

๙. นิเทศศาสตร์ 
ผู้ประเมิน:- 
- ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล  ประธาน 
- ดร.ปรียา สมพืช              กรรมการ 
- อ.รุ่งศิริ  สระบัว              กรรมการ 

 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) 

๑๐. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ผู้ประเมิน :- 
- อ.ชินพันธ์  โรจนไพบูลย์  
ม.เนชั่น 

- ผศ.จินตนา  สมสวัสด์ิ ม.ขอนแก่น 
123 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 

- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว 

 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) 

๑๑. การส่ือสารการตลาด 
ผู้ประเมิน:- 
- อ.สัชฌุเศรษฐ ์เรืองเดชสุวรรณ ประธาน 
- ดร.ภคมณฑน์  สาสะตานันท์  กรรมการ 
- อ.สุพจน์  สกุลแก้ว              กรรมการ 

 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) 

๑๒. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
ผู้ประเมิน:- 
- ผศ.ดร.กนกอร บุญมี         ประธาน 
- ดร.กุหลาบ ปุริสาร           กรรมการ 
- ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม    กรรมการ 

 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคาร ๒ 

๑๓. การประกอบการเพื่อสังคม 
ผู้ประเมิน:- 
- ดร.วรวุฒิ อินทนนท์         ประธาน 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

- ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล  กรรมการ 
ม.กาฬสินธุ ์

- ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ          กรรมการ 
มรภ.ร้อยเอ็ด  
 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 



 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่ตรวจประเมิน สถานที่ 

๑๔. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ประเมิน:- 
-ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล     ประธาน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

-ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทร์    กรรมการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

-ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล    กรรมการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องสาขาวิชา 

 


