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ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทส. ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2559 

ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์    

- ระดับส านักวิชา 
(ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2) 
 

25 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช ประธาน 
 
 
 
 

2. รศ. ดร.ภาวนี  นรัตถรักษา กรรมการฯ ภายนอก 
 
 
 

3. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ กรรมการฯ ภายใน 
4. นางกานดา  ค ามาก เลขานุการ  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
(ภาควิชาวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม    

- ระดับส านักวิชา - ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

- ระดับส านักวิชา 
(ห้องประชุมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2) 

28 - 29 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ยุวพิน  ด่านดุสิตาพันธ์ ประธาน 
 
 
 
 

2. รศ. ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล กรรมการฯ ภายนอก 
 
 
 

3. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา กรรมการฯ ภายใน 
4. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ กรรมการฯ ภายใน 
5. นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์ เลขานุการ  

ประธานหลักสูตรทักษะ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(พืชศาสตร์) ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์    

- ระดับส านักวิชา 
(ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1) 

28 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.เกษม  พิพัฒน์ปัญญานุกูล ประธาน 
 

2. ผศ. ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ กรรมการฯ ภายนอก 
 

3. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา กรรมการฯ ภายใน 
4. นางชดช้อย  รวยสูงเนิน เลขานุการ  
5. นางสาวอักษรา  สุขรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์    

- ระดับส านักวิชา - ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์    

- ระดับส านักวิชา 
(ห้องประชุมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1) 

22 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์ ประธาน 
 
 

2. อ. ดร.ชัยวัฒน์  หนูทอง กรรมการฯ ภายนอก 
 
 
 

3. ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ กรรมการฯ ภายใน 
4. น.ส.สุรดา  โนนสุภาพ เลขานุการ  

อดีตคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
รองคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
 

7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์    

- ระดับส านักวิชา 
(ห้องประชุมส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1) 

20 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวสัดิ์ ประธาน 
 
 

2. ผศ. ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ กรรมการฯ ภายนอก 
 

3. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล กรรมการฯ ภายใน 
4. น.ส.กัณฐมณี  มณีประภา เลขานุการ  

รองคณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 


