
 
 
 

 
 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ที่  ๔๓๗/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖                             

ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา 
_______________________ 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา เพื่อใหการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ดังรายนามตอไปน้ี 

 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  
๑.๑ อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ)   กรรมการ 
๑.๓ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ศิริกุล  คลองคํานวณการ)  กรรมการ 
๑.๔ รองอธิการบดี (รศ.สหายพล  มีชูนึก)    กรรมการ 
๑.๕ รองอธิการบดี (นายพงศวิทย  วุฒิวิริยะ)   กรรมการ 
๑.๖ รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย  วงษยืน)    กรรมการ 
๑.๗ รองอธิการบดี (รศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร)   กรรมการ 
๑.๘ ผูชวยอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร)   กรรมการ 
๑.๙ ผูชวยอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี)    กรรมการ 
๑.๑๐ ผูชวยอธิการบดี (นายอนุรักษ  เมฆพะโยม)   กรรมการ 
๑.๑๑ ผูชวยอธิการบดี (ผศ.ทรงวิทย  เจริญกิจธนลาภ)  กรรมการ 
๑.๑๒ ผูชวยอธิการบดี (นางชลอ  หนูอินทร)   กรรมการ 

๑.๑๓ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
   

  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแล และติดตามการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน 

    ภาระงาน  กรรมการจะไดรับภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ขอ ๓ (๗) เทากับ ๖ ช่ัวโมงปฏิบัติจริง 
ตอการประชุม ๑ ครั้ง (คิดเปนภาระงานเทากับ ๐.๔๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษาปกติ) 

 

๒. คณะกรรมการ... 
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๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ๒.๑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (๗ – ๘ ก.ค. ๒๕๕๗) 

(๑) ผศ.จํานงค        นุกูลคาม ประธานกรรมการ 
(๒) ผศ.จริาภรณ   เอื้อศิริพรฤทธ์ิ กรรมการ 
(๓) นายธนภูมิ   ปองเสงี่ยม กรรมการ 
(๔) ดร.ณัฐนันธ   ศักด์ิทวีกุลกจิ  กรรมการ 

(๕) นายศุภกิจ   พัวประเสริฐ  กรรมการ 

(๖) นายกฤตภาส   หอมระรื่น  กรรมการ 

(๗) นางสิรลิักษณ   เติมวิริยะกลุ  กรรมการ 

(๘) ดร.ทัศนีย   นลวชัย  กรรมการ 
(๙) ผศ.เสนีย   พวงยาณี กรรมการและเลขานุการ 
(๑๐) นายรุงโรจน   แกวศรีงาม ผูชวยเลขานุการ 

  

 ๒.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (๗ – ๘ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ดร.วิเชียร  อุนเรือน ประธานกรรมการ 
(๒) ผศ.วรรณา  ศรีเพชราพร กรรมการ 
(๓) ผศ.สายหยุด   อุไรสกลุ กรรมการ 
(๔) นางสาวเบญจพร   เช้ือผึ้ง  กรรมการ 

(๕) นายนพปฎล   ขิงทอง  กรรมการ 

(๖) นางสาวอโณทัย   ทิพเนตร  กรรมการ 

(๗) ดร.ลัดดาวัลย   สําราญ  กรรมการ 
(๘) นางสาวศศินันท   ศาสตรสาระ กรรมการและเลขานุการ 
(๙) นางสาวจันทรเพ็ญ   บุตรใส ผูชวยเลขานุการ 

   ๒.๓ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๙ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.แกวตา  ขาวเหลือง ประธานกรรมการ 
(๒) นายรุงโรจน   แกวศรีงาม กรรมการ 
(๓) ดร.มนตร ี  สังขทอง กรรมการ 
(๔) นางสาวจันทมิา   หิรัญออน  กรรมการ 

(๕) นายวิรัช   กองสิน  กรรมการ 

(๖) นางสาวยุวดี   สูนพยานนท กรรมการ 

(๗) นางสาวอภิรดี   มีแสงเพชร  กรรมการ 
(๘) ดร.วิจิตรา   เหลียวตระกลู  กรรมการ 
(๙) นายดําเนิน   ไชยแสน กรรมการและเลขานุการ 
(๑๐) นางรสสุคนธ   แยมทองคํา ผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๔ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (๗ – ๘ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ดร.สมหมาย   ผิวสอาด ประธานกรรมการ 
(๒) ดร.ทักษิณา   เครือหงส กรรมการ 
(๓) นายชูศักด์ิ   ขําพิมพ กรรมการ 
(๔) นายสุวุฒ ิ  ตุมทอง  กรรมการ 
(๕) นายประเสริฐศักด์ิ   เอี่ยมใส  กรรมการ 

 

(๖) นางสาวชุติมา... 
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(๖) นางสาวชุติมา   ยินดีทีป  กรรมการ 
(๗) ผศ.ธัญจริา   บุญพิชญาภา กรรมการและเลขานุการ 
(๘) ดร.สมพงษ   พิริยายนต ผูชวยเลขานุการ 

     

   ๒.๕ วิทยาลัยการจัดการ  (๙ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ดร.นิตยา   สําเร็จผล ประธานกรรมการ 
(๒) ผศ.เนาวรัตน   อินทรประสิทธ์ิ กรรมการ 
(๓) ผศ.สํารวล   กิจโสภณ กรรมการ 
(๔) ผศ.สรุชัย   เอมอักษร  กรรมการ 

(๕) นางสาวสริภัทร   จันทะมงคล  กรรมการ 

(๖) นางประนอม   สุขเกื้อ กรรมการ 

(๗) รศ.อํานวยพศ   ทองคํา  กรรมการ 
(๘) ดร.ไพบลูย   เกียรติสุขคณาธร กรรมการ 
(๙) ผศ.วลัยพร   สินสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
(๑๐) ดร.จันทิมา   เอกวงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

   ๒.๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา (๘ – ๙ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) นายธิปตย  โสตถิวรรณ ประธานกรรมการ 
(๒) นายคมกฤช ฮะกีม ี กรรมการ 
(๓) ผศ.ฉวีวรรณ   บุญเรือง กรรมการ 
(๔) นายบัญชา   พุทธากูล  กรรมการ 

(๕) นายฐาปกรณ   ทองคํานุช  กรรมการ 

(๖) นางสาวพัชรนันท   วงศสิงห กรรมการ 

(๗) นางสิรพิร   เรืองสรุัตน กรรมการ 

(๘) นางสาวเสนห บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ 
(๙) นางสาวออมใจ   บุญหนุน ผูชวยเลขานุการ 

 

   ๒.๗ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (๙ - ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ดร.ภาสพิรุณท  ศรีสําเริง ประธานกรรมการ 
(๒) ผศ.ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท กรรมการ 
(๓) ผศ.สมพร   สุวิมลธีระบุตร กรรมการ 
(๔) นางสาวศุภากร   เอี่ยมอําพร  กรรมการ 

(๕) นางสุภาวดี   เผือกฟก  กรรมการ 

(๖) นางสาวภาวิณี   ชูนุย กรรมการ 

(๗) นายพัฒนพล   แกวยม กรรมการ 

(๘) นางไสว   เทศพันธ กรรมการและเลขานุการ 
(๙) นางสาวเสาวลักษณ   คีรีวงศ ผูชวยเลขานุการ 

 

   ๒.๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๓ – ๔ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ดวงแข   สุขโข ประธานกรรมการ 
(๒) นายธานี   สมวงศ กรรมการ 
(๓) ผศ.ดนุพล   คําปญญา กรรมการ 
    

 

(๔) ดร.สมพงษ... 
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(๔) ดร.สมพงษ   พิริยายนต  กรรมการ 

(๕) นางชลลดา   ทวีคูณ  กรรมการ 

(๖) นายอายุทธ   เรืองทอง  กรรมการ 

(๗) นายวุฒิพงษ   เข่ือนดิน กรรมการและเลขานุการ 
(๘) นางสาวนันทิยา   แสนโกศิก ผูชวยเลขานุการ 

 

   ๒.๙ สํานักงานอธิการบดี (๙ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗) 
(๑) ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ ประธานกรรมการ 
(๒) ผศ.มานะ   สุภาดี กรรมการ 
(๓) นางพลารัก   ไชยโย กรรมการ 
(๔) นายสุริยา   แกวกอง  กรรมการ 

(๕) นางวรรณา   ขันธชัย  กรรมการ 

(๖) นางสาวสรุิสา   เลิศฤทธ์ิ กรรมการ 

(๗) นางสาวมาล ี  ทวนทอง กรรมการ 

(๘) นางรสสุคนธ   แยมทองคํา กรรมการและเลขานุการ 
(๙) นางสิรพิร   เรืองสรุัตน ผูชวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการ 
  มีหนาท่ี ๑. วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ๒. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา  

     ตามตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๓. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอคณะกรรมการ    

    อํานวยการ  
  ผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
            การศึกษาภายใน 

     

 ภาระงาน  กรรมการและผูชวยเลขานุการจะไดรบัภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิเรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ขอ ๓ (๗) เทากบั  
๖ ช่ัวโมงปฏิบัติจริง ตอการปฏิบัติงานตามหนาที ่๑ ครั้ง (คิดเปนภาระงานเทากับ 
๐.๔๐ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห) 

 

  ๓. คณะกรรมการประสานงาน 
 ๓.๑  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม กรรมการ 
 ๓.๓  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กรรมการ 
 ๓.๔  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกจิฯ กรรมการ 
 ๓.๕  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
 ๓.๖  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
 ๓.๗  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 
 ๓.๘  หัวหนาสํานักงานคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
 ๓.๙  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 ๓.๑๐ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการ 

๓.๑๑ หัวหนาสํานักงาน... 
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 ๓.๑๑ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 ๓.๑๒ ผูอํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางสิรพิร  เรอืงสุรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นายพัฒนพล  แกวยม กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี ๑. วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และอํานวยความสะดวกในการรบัการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและหนวยงานเทยีบเทาทีต่นสงักัด ให
เปนไปดวยความเรียบรอย  

  ๒. ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

  ภาระงาน  กรรมการจะไดรับภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ขอ ๓ (๗) เทากับ ๖ ช่ัวโมงปฏิบัติจริง  
ตอการปฏิบัติงานตามหนาที่ ๑ ครั้ง (คิดเปนภาระงานเทากับ ๐.๔๐ หนวยช่ัวโมง  
ตอสัปดาห) 

 

       สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
               (ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  บุรินทรวัฒนา)  
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
 
       (ผูชวยศาสตราจารยจริยา  หาสิตพานิชกุล)  
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 
 
 
 
 

 
...............ราง/พิมพ 
……………..…….ทาน 
......................ตรวจ 

 


