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เพือ่ ให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษา 2551 ส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1. รศ.คมสัน
จิระภัทรศิลป ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2. นายวิรัติ
อัศวานุวัตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พยุง
มีสัจ
กรรมการ
4. รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
กรรมการ
5. นางนันทนา
เฉลยจรรยา กรรมการและเลขานุการ

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี กรรมการ
3. รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส กรรมการ
4. นายสำรวย
เกษตรสกุลชัย กรรมการ
5. นางกุศลิน
บัวแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รศ.ดร.ชุลีรัตน์
จรัสกุลชัย ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. ผศ.กรองแก้ว
หวังนิเวศน์กุล กรรมการ
3. รศ.ดร.วิทยา
วิภาวิวัฒน์ กรรมการ
4. นางโปรดปราน ชลสาคร
กรรมการ
5. นางวันศิริ
เจาตระกูล กรรมการและเลขานุการ

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผศ.ดร.เจริญ
เจริญชัย
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
2. รศ.วัฒนา
ปิ่นเสม
กรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณศิริวัฒน์ภัทรา กรรมการ
4. นายเสฎฐวุฒิ
ดวงจันทร์ กรรมการ
5. นางทิพวรรณ
เชียงพงศ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. รศ.ธนรัตน์
แต้วัฒนา
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. ผศ.พีระศักดิ์
เสรีกุล
3. ผศ.ดร.ปกขวัญ หุตางกูร
4. รศ.ดร.พานิช
วุฒิพฤกษ์
5. นายภาศกร
พันธุ์รอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
1. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ
กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ชูชน่ื
กรรมการและเลขานุการ

 คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
1. ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2. ผศ.อัจฉรา
สังข์สุวรรณ กรรมการ
3. รศ.ดร.วิบูลย์
ชื่นแขก
กรรมการ
4. รศ.นพคุณ
นิศามณี
กรรมการ
5. นางสาวสุกาญจนา เลขพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1. รศ.ธนรัตน์
แต้วัฒนา ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. ผศ.ประวิตร
จันทรานุภาพ กรรมการ
3. ผศ.สิทธิพร
เกิดสำอางค์ กรรมการ
4. นายณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ กรรมการ
5. นายนพดล
จันทรลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ
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 บัณฑิตวิทยาลัย

 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม

1. รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
2. ผศ.ดร.ถิราวุธ
พงศ์ประยูร กรรมการ
3. ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ กรรมการ
4. นางแอนนา
ประทุมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.อุไร
เงินงอก
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี)
2. ดร.สมพัตร์
เบ็ญจชัยพร
3. นายสยาม
แกมขุนทด
4. นางสาวชนิกา ชืน่ แสงจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. ผศ.อภิชาติ
สนธิสมบัติ ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
2. นางเพลินพิศ
ป่านแก้ว
กรรมการ
3. ผศ.สุริโยทัย
สุปัญญาพงศ์ กรรมการ
4. นางสาวกฤตยา ทองผาสุข กรรมการและเลขานุการ

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
1. ผศ.ดร.สมชัย
หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
2. ผศ.สรกานต์
ศรีตองอ่อน กรรมการ
3. นายปิยะชาติ
โชคพิพัฒน์ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์
วงศ์สนิท
กรรมการและเลขานุการ

 สำนักงานอธิการบดี
1. รศ.ดร.เรณา
พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
2. รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ กรรมการ
3. รศ.สุมาลี
อุณหวณิชย์ กรรมการ
4. นางวรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ
5. นางสาวจิตติมา จันทเวช
กรรมการและเลขานุการ

 สำนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล กรรมการ
3. นายสมชัย
เชียงพงศ์พันธุ์ กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1. ดร.สุมนา
จรณะสมบูรณ์
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
2. ผศ.นิพนั ธ์
ศิริศักดิ์
3. รศ.วิมล
เหมือนคิด
4. นางสาวปาหนัน วงศ์จำรัส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 สำนักหอสมุดกลาง
1. ผศ.นรงค์
ฉิมพาลี
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. นายสมเด็จ
น้อยสวย
3. ดร.ศจีมาจ
ณ วิเชียร
4. นางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2551
ส่วนงาน

วันประเมิน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 - 5 ส.ค. 52
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5 - 6 ส.ค. 52
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 - 6 ส.ค. 52
 บัณฑิตวิทยาลัย
6 - 7 ส.ค. 52
 สำนักงานอธิการบดี
10 ส.ค. 52
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ส.ค. 52
 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 11 ส.ค. 52
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13 ส.ค. 52
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
13 ส.ค. 52
สารสนเทศ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 - 14 ส.ค. 52
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
13 - 14 ส.ค. 52
 สำนักหอสมุดกลาง
14 ส.ค. 52
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
14 ส.ค. 52
 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 14 ส.ค. 52
 คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
17 - 18 ส.ค. 52
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
19 - 20 ส.ค. 52
อุตสาหกรรม
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