
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที ่ 2481 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนิสิต ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ชั้นปีที่ 1  
รอบท่ี 1 กำรรับด้วย Portfolio โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2561 

..................... 
   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1  
การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ 
การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ .ศ. 2551 ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2133/2559  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 
2561 ดังนี้ 
 
  กรรมกำรประสำนงำนกำรคัดเลือกและจัดท ำประกำศผลกำรคัดเลือก 
   1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ประธานกรรมการ  
   2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        รองประธานกรรมการ  
   3.  นางสาววรรณทิพย์  หนูหลง        กรรมการ 
   4.  นางสาววทินา  จันทร์นวล         กรรมการ 
 
   หน้ำที ่1. จัดท าข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกน าส่งคณะเพื่อพิจารณา 
     2. ประสานงานการคัดเลือกและจัดท าประกาศผลการคัดเลือก   
 
  กรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 1. อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย ์

2. อาจารย์กิตติคุณ ฤทธินิ่ม 
2. รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 1. อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจอ้น 
3. วท.บ.ภูมิศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ 

2. อาจารย์วราภรณ์ ทนงศักดิ์ 
4. ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน 
5. ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 
6. ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข 

2. อาจารย์พัชร ีสุวรรณสะอาด 
7. ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 1. อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ 
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หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
8. ศศ.บ.ภาษาจีน (แผน 1) 1. อาจารย์นุชฎา ฉัตรประเสริฐ 
9. ศศ.บ.ภาษาจีน (แผน 2) 1. อาจารย์สุธาสินี พรมแดน 
10. ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 1. อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 

2. อาจารย์พจนา เดชสถิตย ์
11. ศศ.บ.ภาษาไทย 1. อาจารย์จารึก จันทร์วงค์ 

2. อาจารย์อลิสา คุ่มเค่ียม 
12. ศศ.บ.ภาษามลายู 1. อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูห าหมัด สาแลบิง 
13. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1. อาจารย์พรพรรณ ไชยรัตน ์
 
   คณะศึกษำศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 1. อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์

2. อาจารย์ ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 
2. ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. อาจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

2. อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี 
3. กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 1. อาจารย์ ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี 

2. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 
4. กศ.บ.คณิตศาสตร์ 1. อาจารย์สมภพ  ล่ าวัฒนพร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล 
3. อาจารย์อลงกรณ์  แซ่ตั้ง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ 

5. กศ.บ.เคมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร  จันทรคีรี  
2. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณวงศ์  บุนนาค 
5. อาจารย์ ดร.จิราพร  ช่อมณี 

6. กศ.บ.ชีววิทยา 1. อาจารย์ ดร.จารุวัตร  จันทร์ประดิษฐ์ 
2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล  ศุกระกาญจน์ 
4. อาจารย์ยุพิน  พิมโคตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ 
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หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
7. กศ.บ.พลศึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา  กลา้ณรงค์ 

2. อาจารย์ ดร.เกษม  พันธุสะ 
3. อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช 
4. อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง 
5. อาจารย์ชวพงษ์  เมธธีรรมวัฒน์ 
6. อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน ์
7. อาจารย์ธีรพันธ์  สังข์แก้ว 

8. กศ.บ.ฟิสิกส์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา  มะหนิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ 
4. อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 

9. กศ.บ.ภาษาไทย 1. อาจารย์ปริยากรณ์  ชูแก้ว 
2. อาจารย์วราเมษ  วัฒนไชย 
3. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี 

10. กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วไลพร  ศาสนประดษิฐ์ 
2. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 

11. กศ.บ.ศิลปศึกษา 1. อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล 
2. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล 

12. กศ.บ.สังคมศึกษา 1. อาจารย์ ดร.ฐากร  สิทธโิชค 
2. อาจารย์วิภาพรรณ พินลา 

 
   คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. บช.บ.การบัญชี 1. อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทรประสิทธิ ์

2. อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ ์
3. อาจารย์ฉันทิชา บวัศรี 
4. อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์ 
5. อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ 
6. อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

2. บธ.บ.การตลาด 1. อาจารย์จิราพร คงรอด 
2. อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 
3. อาจารย์จารุมาศ เสน่หา 
4. อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร 
5. อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย 
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หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
3. บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ 1. อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิร ิ

2. อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล 
4. อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 
5. อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร 

4. ศ.บ.เศรษฐศาสตร ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธรรม ขนาบศักดิ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ ์
3. อาจารย์วีณา ลีลาประเสรฐิศิลป์ 
4. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา 
5. อาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ 

 
   คณะศิลปกรรมศำสตร์  

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย 1. อาจารย์ ดร.ปาหนัน ค าฝอย 
2. ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล 1. อาจารย์ปรีชา กุลตัน 

2. อาจารย์ดรุณี อนุกูล 
3. ศป.บ.ทัศนศิลป์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย พรหมอินทร์ 
4. ศป.บ.ศิลปะการแสดง 1. อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร 

2. อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง 
5. ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ 1. อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร 
 
   คณะนิติศำสตร ์

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)  
2. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 

1. รองคณบดี (อาจารย์กฤษฎา อภินถาวรกุล) 
2. รองคณบดี (อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์) 
3. ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ)์ 
4. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์  
    (อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร) 
5. นายธานินทร์ เงินถาวร 
6. นางจิราวรรณ คงเรือง 

 
   คณะวิทยำศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. วท.บ.คณิตศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล 

2. อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค 

2. วท.บ.เคมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ ์
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หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
3. วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม 1. อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี 

4. วท.บ.จุลชีววิทยา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา 

5. วท.บ.ชีววิทยา 1. อาจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน 
6. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธยีรมนตรี 

7. วท.บ.ฟิสิกส์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 

8. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. อาจารย์อาจารี นาโค 

9. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 1. อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ 
2. อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี 

10. วท.บ.สถิติ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล 
2. อาจารย์พีระ ทองมี 

11. วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 1. อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า 
2. อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 

 
   คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. พท.บ. การแพทย์แผนไทย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา 

2. อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด 
2. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1. อาจารย์ศราวธุ อินทราพงษ์ 

2. อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน 
3. วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ 

2. อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ 
4. สบ. สาธารณสุขชุมชน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช 

2. อาจารย์เสาวนีย์ สังข์แก้ว 
3. อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ 

 
   คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. วท.บ.เกษตรศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว  

2. อาจารย์ ดร.ปริศนา  วงค์ลอ้ม 
2. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 1. อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์  พิทยาภินันท์  

2. อาจารย์ศรัณญภัส  รักศีล 
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หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
3. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1. อาจารย์ธิดารัตน์  จุทอง 

4. วท.บ.สัตวศาสตร์ 
1. อาจารย์ก าชัย  ตันติกาพงศ์  
2. อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ส่งแสง 

 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำวิชำ กรรมกำรสอบคัดเลือก 
1. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1. อาจารย์ธารทิพย์ สิทธิรักษ ์

2. อาจารย์จีรวัฒน์ โสภาจารย์ 
2. วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 1. อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว   

2. อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย 
 
 
   หน้ำที ่ 1. พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากเอกสารการสมัครเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการคัดเลือก  
โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2560   
      2. แจ้งผลการคัดเลือกมายังภารกิจรับนิสิต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 เป็นต้นไป    

 
    สั่ง   ณ   วันที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 
 

 
 
                           (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


