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ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทส. ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 

ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์    

- ระดับหลักสูตร 23 หลักสูตร    
1) หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (โท) 

 
 

16 ส.ค. 60  
 
 

1. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์ ประธาน 
2. อ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย กรรมการ 
3. นางปลื้มจิตร  บุญพึ่ง เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

2) หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (เอก) 18 ส.ค. 60 เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม 4 ชั้น 1  
อาคารวิชาการ 1 

3) หลักสูตรเคมี (Honors Program-ตรี) 23 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ ประธาน 
2. อ. ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี กรรมการ 
3. นางนิโลบล  ธรรมสีหา เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี 
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

4) หลักสูตรเคมี (โท) 
5) หลักสูตรเคมี (เอก) 

24 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ กรรมการ 
3. นางนิโลบล  ธรรมสีหา เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี 
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

6) หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Honors Program-ตรี) 24 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน  
2. รศ. ดร.สินีนาฎ  ศิร ิ กรรมการ 
3. นางอนุสรณ์  รุจิราภา เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุม 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
7) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (โท) 
8) หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (เอก) 

25 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. อ. ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง กรรมการ 
3. นางสาวสิริวรรณ  สาระนาสระน้อย เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม C2-430 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรี) 25 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ ประธาน 
2. อ.ภัทรภร  สฤษชสมบัติ กรรมการ 
3. นางบุษบา  วรรณศุภ เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

10) หลักสูตรชีวเคมี (โท) 
11) หลักสูตรชีวเคมี (เอก) 

29 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา กรรมการ 
3. นางนิโลบล  ธรรมสีหา เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี 
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

12) หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โท) 
13) หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เอก) 

29 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท์ ประธาน 
2. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร กรรมการ 
3. นางอนุสรณ์  รุจิราภา เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุม 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

14) หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (โท) 
15) หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (เอก) 

30 ส.ค. 60 1. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ ประธาน 
2. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ กรรมการ 
3. นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 

16) หลักสูตรชีววิทยา (Honors Program-ตรี) 
 

31 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา ประธาน 
2. ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา กรรมการ 
3. นางปลื้มจิตร  บุญพึ่ง เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 

17) หลักสูตรจุลชีววิทยา (โท) 
18) หลักสูตรจุลชีววิทยา (เอก) 

31 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. อ. ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง กรรมการ 
3. นางสาวสิริวรรณ  สาระนาสระน้อย เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุม C2-123 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

19) หลักสูตรภูมิสารสนเทศ (โท) 
20) หลักสูตรภูมิสารสนเทศ (เอก) 

1 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน 
2. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ กรรมการ 
3. นางรัชนีกร  โสมากุล เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชา 
การรับรู้จากระยะไกล 
ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 

21) หลักสูตรฟิสิกส์ (Honors Program-ตรี) 4 ก.ย. 60 1. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ ประธาน 
2. รศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท์ กรรมการ 
3. นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 14.30 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 

22) หลักสูตรฟิสิกส์ (โท) 
23) หลักสูตรฟิสิกส์ (เอก) 

5 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ กรรมการ 
3. นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ เลขานุการ 

เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม    
- ระดับหลักสูตร 11 หลักสูตร    

1) หลักสูตรการจัดการ (โท) 
2) หลักสูตรการจัดการ (เอก) 

28 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ กรรมการ 
3. นางรุ่งนารี  ชิดโคกกรวด เลขานุการ  

ห้องประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

3) หลักสูตรการจัดการ (ตรี) 14 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล กรรมการ 
3. นางรุ่งนารี  ชิดโคกกรวด เลขานุการ  

ห้องประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
4) หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา (โท) 
5) หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา (เอก) 

30 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ ประธาน 
2. อ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล กรรมการ 
3. อ. ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี เลขานุการ  

ห้องประชุมสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

6) หลักสูตรสหกิจศึกษา (โท) 
7) หลักสูตรสหกิจศึกษา (เอก) 

30 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ประธาน 
2. อ. ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล กรรมการ 
3. นางสาวมณีเนตร  กาบแก้ว เลขานุการ  

ห้องประชุม 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

8) หลักสูตรการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและ 
การออกแบบธุรกิจ (โท) 

31 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม ประธาน 
2. ผศ. ดร.นฤมล  สิงห์ดง กรรมการ 
3. นางรุ่งนารี  ชิดโคกกรวด เลขานุการ  

ห้องประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

9) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (ตรี) 
10) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (โท) 
11) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (เอก) 

31 ส.ค. 60 1. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ ประธาน 
2. ผศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ กรรมการ 
3. นางสาวรัชนีกร  ทองมา เลขานุการ  

ห้องประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

- ระดับหลักสูตร 11 หลักสูตร    
1) หลักสูตรพืชศาสตร์ (โท) 
2) หลักสูตรพืชศาสตร์ (เอก) 

17 ส.ค. 60 1. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา กรรมการ 
3. นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
3) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตรี) 18 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน 

2. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค กรรมการ 
3. นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

4) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ตรี) 
5) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (โท) 
6) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เอก) 

21 - 22 ส.ค. 60 1. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ ประธาน 
2. รศ. ดร.โชคชัย  วนภ ู กรรมการ 
3. นางสุชาดา  บุบผา เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

7) หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (ตรี) 
 

29 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา กรรมการ 
3. นางจารุณี  ผลมาตย์ เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

8) หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (โท) 
9) หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (เอก) 

30 ส.ค. 60 1. รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ ประธาน 
2. ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ กรรมการ 
3. นางจารุณี  ผลมาตย์ เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

10) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ (โท) 
11) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ (เอก) 

8 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ ประธาน 
2. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์ เลขานุการ  

ห้องประชุม C2-122  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์    

- ระดับหลักสูตร 40 หลักสูตร    
1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

(โท) 
2) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

(เอก) 

31 ส.ค. 60 1. อ. ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ กรรมการ 
3. นางณัฐญา  กิ่งโคกกรวด เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1  
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
3) หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (ตรี) 

 
5 ก.ย. 60 1. อ. ดร.ส าราญ  สันทาลุนัย ประธาน 

2. อ. ดร.อรุณศรี  นุชิตประสิทธิชัย กรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  สืบสาย เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

4) หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. อ. ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล ประธาน 
2. อ. ดร.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน กรรมการ 
3. นางอัมพร  ลาดหนองขุ่น เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมเคมี  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

5) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท์ ประธาน 
2. อ. ดร.จงกล  ศรีธร กรรมการ 
3. นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เลขานุการ  

ห้องประชุม ME20  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

6) หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล ประธาน 
2. ผศ. ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร กรรมการ 
3. นางธนัชวลัญชน์  ผันจะโปะ เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมพอลิเมอร์  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

7) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. อ. ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง ประธาน 
2. อ. ดร.ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน์ กรรมการ 
3. นางอัญชุลี  รักด่านกลาง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้า  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

8) หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2. รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล กรรมการ 
3. นางเอมอร  ก่อเกียรติสกุล เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมโลหการ  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  

9) หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ตรี) 
 

5 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน 
2. ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวนารี  กลิ่นกลาง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิษณุกรรม 1  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1  
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
10) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ตรี) 

 
5 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ ประธาน 

2. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ กรรมการ 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะยอมใหม่ เลขานุการ  

ห้องประชุม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1  

11) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ตรี) 
12) หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (ตรี) 

5 ก.ย. 60 
6 ก.ย. 60 

1. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ ประธาน 
2. อ. ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา กรรมการ 
3. อ. ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก กรรมการ 
4. นางสาวทัศนีย์  ทิพย์สาคร เลขานุการ  

ห้องประชุม 1  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1  

13) หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตรี) 
14) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 

(เอก) 

5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

1. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล กรรมการ 
3. นางปราณี  กฐินใหม่ เลขานุการ  

ห้องประชุม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

15) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ 
(โท) 

5 ก.ย. 60 1. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ  ประธาน 
2. ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี กรรมการ 
3. นางสาวกรรณิกา  ประเสริฐสังข์ เลขานุการ  

ห้องประชุม 4  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

16) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (ตรี) 6 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน  รตันจันทร์  ประธาน 
2. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา กรรมการ 
3. นางสาวกรรณิกา  ประเสริฐสังข์ เลขานุการ  

ห้องประชุมวิษณุกรรม 1  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1  

17) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ (ตรี) 6 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์  ประธาน 
2. อ. ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง กรรมการ 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะยอมใหม่ เลขานุการ  

ห้องประชุม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

18) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตรี) 6 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์  ประธาน 
2. อ. ดร.ส าราญ  สันทาลุนัย กรรมการ 
3. นางสาวกัลญา  พับโพธิ์ เลขานุการ  

ห้องประชุมเทคโนโลยีธรณี  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
19) หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (ตรี) 
 

6 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์  ประธาน 
2. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ กรรมการ 
3. นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เลขานุการ  

ห้องประชุม ME20  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

20) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 
(โท) 

6 ก.ย. 60 
 

1. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ ประธาน 
2. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล กรรมการ 
3. นางสาววีรินภ์  อาจหาญ เลขานุการ  

ห้องประชุม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

21) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (โท) 6 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร  ประธาน 
2. อ. ดร.จงกล  ศรีธร กรรมการ 
3. นางอัญชุลี  รักด่านกลาง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้า  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

22) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 
(โท) 

23) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 
(เอก) 

6 ก.ย. 60 
 

7 ก.ย. 60 

1. อ. ดร.ธนเสฏฐ ์ ทศดีกรพัฒน์  ประธาน 
2. อ. ดร.อรุณศรี  นุชิตประสิทธิชัย กรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  สืบสาย เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

24) หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (โท) 
25) หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (เอก) 

6 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

1. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ  ประธาน 
2. อ. ดร.ปิยมน  พัวพงศกร กรรมการ 
3. นางเอมอร  ก่อเกียรติสกุล เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมโลหการ  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

26) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ 
(เอก) 

6 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท์  ประธาน 
2. อ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล กรรมการ 
3. นางอัมพร  ลาดหนองขุ่น เลขานุการ  

ห้องประชุม 4  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

27) หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก (ตรี) 7 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ ประธาน 
2. ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ กรรมการ 
3. นางพันทิพา  น าสว่างรุ่งเรือง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมเซรามิก  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
28) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม (ตรี) 7 ก.ย. 60 1. อ. ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด ประธาน 

2. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา กรรมการ 
3. นางสาววีรินภ์  อาจหาญ เลขานุการ  

ห้องประชุมวิษณุกรรม 1  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1  

29) หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณ ี(ตรี) 7 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค ประธาน 
2. ผศ. ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์  กรรมการ 
3. นางสาวกัลญา  พับโพธิ์ เลขานุการ  

ห้องประชุมเทคโนโลยีธรณี  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

30) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน (ตรี) 7 ก.ย. 60 1. อ. ดร.จงกล  ศรีธร  ประธาน 
2. อ. ดร.วีณา  รองจะโปะ กรรมการ 
3. นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เลขานุการ  

ห้องประชุม ME20  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

31) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (โท) 7 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน  ประธาน 
2. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ กรรมการ 
3. นางสาวสายฝน  สิบพลกรัง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิษณุกรรม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

32) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
(โท) 

7 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด  ประธาน 
2. อ. ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา กรรมการ 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะยอมใหม่ เลขานุการ  

ห้องประชุม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

33) หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (โท) 
34) หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (เอก) 

7 ก.ย. 60 
8 ก.ย. 60 

1. รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล  ประธาน 
2. อ. ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์ กรรมการ 
3. นางสาวทัศนีย์  ทิพย์สาคร เลขานุการ  

ห้องประชุม 1  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

35) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (เอก) 7 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์  ประธาน 
2. อ. ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง กรรมการ 
3. นางอัญชุลี  รักด่านกลาง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้า  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
36) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ตรี) 8 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  ประธาน 

2. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ กรรมการ 
3. นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เลขานุการ  

ห้องประชุม ME20  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

37) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ตรี) 8 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล  ประธาน 
2. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค กรรมการ 
3. นางณัฐญา  กิ่งโคกกรวด เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา  
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

38) หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ตรี) 8 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์  ประธาน 
2. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา กรรมการ 
3. นางสาวสรัญญา  อินทโชติ เลขานุการ  

ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง  
ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 

39) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เอก) 8 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน  ประธาน 
2. อ. ดร.ปิยมน  พัวพงศกร กรรมการ 
3. นางสาวสายฝน  สิบพลกรัง เลขานุการ  

ห้องประชุมวิษณุกรรม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

40) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
(เอก) 

8 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ  ประธาน 
2. ผศ. ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด กรรมการ 
3. นางสาวนารี  กลิ่นกลาง เลขานุการ  

ห้องประชุม 2  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์    

- ระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร    
1) หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ป.โท) 12 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน 

2. อ. ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์ กรรมการ 
3. นางกุลภัสสรณ์  บุณยัษเฐียร เลขานุการ  
4. นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช เลขานุการ 

ห้องประชุม 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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ส านักวิชา/ระดับการประเมิน วันประเมิน รายช่ือคณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
2) หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ป.ตรี) 13 ก.ย. 60 1. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ประธาน 

2. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ กรรมการ 
3. รศ. ดร.ทรงกต  ทศานนท์ กรรมการ 
4. นางกุลภัสสรณ์  บุณยัษเฐียร เลขานุการ  
5. นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช เลขานุการ 

ห้องประชุม 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

3) หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี) 25 ก.ย. 60 1. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ ประธาน 
2. อ. ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล กรรมการ 
3. นางกุลภัสสรณ์  บุณยัษเฐียร เลขานุการ  
4. นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช เลขานุการ 

ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (F9) 

4) หลักสูตรแพทยศาสตร์ (ป.ตรี) - ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ WFME  

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์    

- ระดับหลักสูตร 1 หลักสูตร    
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ป.ตรี) 4 ก.ย. 60 1. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ประธาน 

2. รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิร ิ กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  เศียรอุ่น เลขานุการ  

ห้องประชุม 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์    

- ระดับหลักสูตร 1 หลักสูตร    
1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (ป.ตรี) 13 ก.ย. 60 1. อ. ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ ประธาน 

2. ผศ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ กรรมการ 
3. น.ส.เจษฎา  ริดสันเทียะ เลขานุการ  

ห้องประชุม 
ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 

 


