คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ที่ ๐๔๕๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
-------------------------ตำมพระรำชบั ญ ญั ติกำรศึกษำแห่ งชำติ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ “มำตรำ ๔๗ ให้ มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ประกอบด้วย ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก” ประกอบกับ กฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนำ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำที่ มุ่ ง คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและด ำเนิ น กำรตำมแผนที่ ก ำหนด
ไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒ นำ
สถำนศึกษำ ให้ มีคุณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ แก่ห น่ วยงำนต้นสั งกัด
หรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจำทุกปี อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้วตำ ขำวเหลือง
๑.๒ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
๑.๓ รองอธิกำรบดี
๑.๔ ผู้ช่วยอธิกำรบดี
๑.๕ คณบดี
๑.๖ ผู้อำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ
๑.๗ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขต/เขตพื้นที่
๑.๘ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
๑.๙ ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/กอง
๑.๑๐ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธำนกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๑ คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
๒.๑.๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมพล เยื้องกลำง
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๑.๒ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำร
๒.๔.๑.๓ อำจำรย์วรรษมนต์
สันติศิริ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต...

-๒๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์
วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร อุ่นเรือน
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๒.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๑.๒.๓ อำจำรย์วรรษมนต์
สันติศิริ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์
วันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๓.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร อุ่นเรือน
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๓.๒ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำร
๒.๑.๓.๓ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรกลวิธำน
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๔.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรพงศ์ เกิดลำภี
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๔.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๑.๔.๓ อำจำรย์วรรษมนต์
สันติศิริ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๕.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนำจ จำรัสจรุงผล
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๕.๒ อำจำรย์ศิรลิ ักษณ์
มีสุวรรณ
เป็นกรรมกำร
๒.๑.๕.๓ อำจำรย์วรรษมนต์
สันติศิริ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑.๖.๑ รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑.๖.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
เป็นกรรมกำร
๒.๑.๖.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
๒.๒.๑ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
วันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๒.๑.๑ อำจำรย์ขวัญใจ
จินดำนุรักษ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๒.๑.๒ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำร
๒.๒.๑.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒.๒ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๒.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนีย์ พวงยำณี
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๒.๒.๒ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำร
๒.๒.๒.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๒.๓ หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต...

-๓๒.๒.๓ หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๒.๓.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๒.๓.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
เป็นกรรมกำร
๒.๒.๓.๓ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒.๔ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจเกษตร
วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๒.๔.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิงอร ตั้นพันธ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๒.๔.๑ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำร
๒.๒.๔.๔ อำจำรย์สุทธิวรรณ
กัลยำ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓.๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๓.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๑.๒ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๑.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๓.๒.๑ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๒.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๒.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๓.๓.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภัทรชัย ชมพันธุ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๓.๒ อำจำรย์ทรงวุฒิ
บุญส่ง
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๓.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓.๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม
วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๓.๔.๑ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๔.๒ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๔.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร
วันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๓.๕.๑ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๕.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกำล เสนน้อย
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๕.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๓.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต...

-๔๒.๓.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๓.๖.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๓.๖.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
เป็นกรรมกำร
๒.๓.๖.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๔ คณะสัตวแพทยศำสตร์
๒.๔.๑ หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๔.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร เพียรสุขมณี
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๔.๑.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวดี ภักดี
เป็นกรรมกำร
๒.๔.๑.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๔.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์
วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๔.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร เพียรสุขมณี
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๔.๒.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวดี ภักดี
เป็นกรรมกำร
๒.๔.๒.๓ อำจำรย์ญำณนันท์
สุนทรกิจ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕ คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒.๕.๑ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๑.๒ อำจำรย์สุชำดำ
ท้ำวลอม
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๑.๓ อำจำรย์ญำดำ
ชอบทำดี
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๒.๑ อำจำรย์วิสันต์
ตั้งวงษ์เจริญ
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๒.๒ อำจำรย์สำโรจน์
ไวยคงคำ
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๒.๓ อำจำรย์วรัญญำ
เดชพงษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๓ หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๓.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๓.๒ อำจำรย์สุวนีย์
กุลกรินีธรรม
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๓.๓ อำจำรย์อุไรวรรณ
ชำญชลยุทธ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๔ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๔.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล ปรีชำศิลป์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๔.๒ อำจำรย์อรรถพงศ์
ศรีตะลำลัย
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๔.๓ อำจำรย์วีริยำ
สุภำณิชย์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๕.๕ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต...

-๕๒.๕.๕ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๕.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลำภ เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๕.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๕.๓ อำจำรย์ปิยะภรณ์
บุญช่วยรอด
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๖ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๖.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๖.๒ อำจำรย์กัญจณ์ชญำ
ชัยวิรัตน์นุกูล
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๖.๓ อำจำรย์กุลธิดำ
มะลิซ้อน
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๗ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๗.๑ รองศำสตรำจำรย์สุรพงศ์ เอี้อวัฒนำมงคล เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๗.๒ อำจำรย์สำโรจน์
ไวยคงคำ
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๗.๓ อำจำรย์วรัญญำ
เดชพงษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๘ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๘.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงห์ สิงห์ขจร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๘.๒ อำจำรย์อรรถพงศ์
ศรีตะลำลัย
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๘.๓ อำจำรย์ญำดำ
ชอบทำดี
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๙ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสื่อดิจิทัล
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๙.๑ รองศำสตรำจำรย์กำญจนำ โชคเหรียญสุขชัย เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๙.๒ อำจำรย์สุทธิรักส์
ศุขเขษม
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๙.๓ อำจำรย์อรวรรณ
ชุณหปรำณ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕.๑๐ หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๕.๑๐.๑ รองศำสตรำจำรย์ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลำภ เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๕.๑๐.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๕.๑๐.๓ อำจำรย์ปิยะภรณ์
บุญช่วยรอด
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๖ คณะศิลปศำสตร์
๒.๖.๑ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๖.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียำภรณ์ เจริญบุตร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๖.๑.๒ อำจำรย์เอื้อมพร
รุ่งศิริ
เป็นกรรมกำร
๒.๖.๑.๓ อำจำรย์โอบเอื้อ
ต่อสกุล
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๖.๒ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต...

-๖๒.๖.๒ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๖.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๖.๒.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรวรรณ บุญพัฒน์
เป็นกรรมกำร
๒.๖.๒.๓ อำจำรย์หิรัญญำ
กลำงนุรักษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ คณะเทคโนโลยีสังคม
๒.๗.๑ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๗.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตระกูล จิตวัฒนำกร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๗.๑.๒ อำจำรย์มนัสนันทน์
บุญปำลวงศ์
เป็นกรรมกำร
๒.๗.๑.๓ อำจำรย์พิศำล
ทองนพคุณ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำบัญชี
วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๗.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กุสุมำ ดำพิทักษ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๗.๒.๒ อำจำรย์ทรงวุฒิ
บุญส่ง
เป็นกรรมกำร
๒.๗.๒.๓ อำจำรย์สุภำภรณ์
บุญเจริญ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗.๓ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๗.๓.๑ อำจำรย์นรภัทร
สถำนสถิตย์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๗.๓.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นฤมล มงคลธนวัฒน์
เป็นกรรมกำร
๒.๗.๓.๓ อำจำรย์พิศำล
ทองนพคุณ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗.๔ หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๗.๔.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๗.๔.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจนำ ผลำผล
เป็นกรรมกำร
๒.๗.๔.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๗.๕.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร แก้วมั่น
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๗.๕.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นฤมล มงคลธนวัฒน์
เป็นกรรมกำร
๒.๗.๕.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐมำภรณ์ ทิลำรักษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร
๒.๘.๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
วันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๑.๒ อำจำรย์สุจิตรำ
ทิพย์ศรีรำช
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๑.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐมำภรณ์ ทิลำรักษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๘.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต...

-๗๒.๘.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๒.๒ อำจำรย์สุจิตรำ
ทิพย์ศรีรำช
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๒.๓ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๓.๑ รองศำสตรำจำรย์วิบูลย์
ชื่นแขก
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๓.๒ อำจำรย์วรรณศิริ
หิรัญเกิด
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๓.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐมำภรณ์ ทิลำรักษ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์
วันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๔.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร อุ่นเรือน
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๔.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐมำภรณ์ ทิลำรักษ์
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๔.๓ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๕.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมพล เยื้องกลำง
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๕.๒ อำจำรย์พิริยำภรณ์
อันอำตม์งำม
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๕.๓ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๖ หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่ ๒4 มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๖.๑ รองศำสตรำจำรย์นิตย์
เพ็ชรรักษ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๖.๒ อำจำรย์พิศำล
ทองนพคุณ
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๖.๓ อำจำรย์ทรงวุฒิ
บุญส่ง
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๗ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรจัดกำรนวัตกรรม
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๗.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล ปรีชำศิลป์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๗.๒ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๗.๓ อำจำรย์พิริยำภรณ์
อันอำตม์งำม
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรมอำหำร
วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๘.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล ปรีชำศิลป์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๘.๒ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๘.๓ อำจำรย์พิริยำภรณ์
อันอำตม์งำม
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๘.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต...

-๘๒.๘.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง
วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๙.๑ รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๙.๒ อำจำรย์พิริยำภรณ์
อันอำตม์งำม
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๙.๓ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๑๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๘.๑๐.๑ อำจำรย์เสน่ห์
บัวสนิท
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๑๐.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๑๐.๓ อำจำรย์พริ ิยำภรณ์
อันอำตม์งำม
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘.๑๑ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
วันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๘.๑๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพจน์ วัชโรภำกุล
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๘.๑๑.๒ รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ แก้วพลอย
เป็นกรรมกำร
๒.๘.๑๑.๓ อำจำรย์นิภำพร
คังคะวิสุทธิ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙ คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
๒.๙.๑ หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน
วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นฤมล แสนเสนำ
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๑.๒ อำจำรย์สำโรจน์
ไวยคงคำ
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๑.๓ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมก่อสร้ำง
วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๒.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำภรณ์ เอี่ยมเข่ง
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๒.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกำล เสนน้อย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๓.๑ รองศำสตรำจำรย์ธันยดำ พรรณเชษฐ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๓.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๓.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกำล เสนน้อย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙.๔ หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสถำปัตยกรรม
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๔.๑ รองศำสตรำจำรย์จันทนี เพชรำนนท์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๔.๒ อำจำรย์สมโภช
ภู่พีระสุพงษ์
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๔.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๙.๕ หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตร์บัณฑิต...

-๙๒.๙.๕ หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๕.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประทุมทอง ไตรรัตน์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๕.๒ อำจำรย์สุชำดำ
ท้ำวลอม
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๕.๓ อำจำรย์วรเศรษฐ์
อุดมสิน
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๖.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๖.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำภรณ์ เอี่ยมเข่ง
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๖.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมชำย สุพิสำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๙.๗.๑ รองศำสตรำจำรย์ธันยดำ พรรณเชษฐ์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๙.๗.๒ อำจำรย์สมพงษ์
อัศวริยธิปัติ
เป็นกรรมกำร
๒.๙.๗.๓ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐ สถำบันเทคโนโลยีกำรบินและอวกำศ
๒.๑๐.๑ หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑๐.๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๐.๑.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รินรดี พรวิริยะสกุล
เป็นกรรมกำร
๒.๑๐.๑.๓ อำจำรย์ญำดำ
ชอบทำดี
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑๐.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๐.๒.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รินรดี พรวิริยะสกุล
เป็นกรรมกำร
๒.๑๐.๒.๓ อำจำรย์ญำดำ
ชอบทำดี
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐.๓ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน
วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๒.๑๐.๓.๑ อำจำรย์นรภัทร
สถำนสถิตย์
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๐.๓.๒ อำจำรย์อุไรวรรณ
ชำญชลยุทธ
เป็นกรรมกำร
๒.๑๐.๓.๓ อำจำรย์สุมำลี
สมนึก
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๑ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม
๒.๑๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน
วันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๑๑.๑.๑ รองศำสตรำจำรย์จุไรรัตน์ ดวงเดือน
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๑.๑.๒ อำจำรย์พัฒนะ
ธนกฤตพุฒิเมธ
เป็นกรรมกำร
๒.๑๑.๑.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๑๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต...

-๑๐๒.๑๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๑๑.๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรพงศ์ เกิดลำภี
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๑.๒.๒ รองศำสตรำจำรย์ปรำโมทย์ พรสุริยำ
เป็นกรรมกำร
๒.๑๑.๒.๓ อำจำรย์ธัญญพัทธ์
วัฒนจิรพันธุ์
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร
วันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๒.๑๑.๓.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ คำมำ
เป็นประธำนกรรมกำร
๒.๑๑.๓.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกำล เสนน้อย
เป็นกรรมกำร
๒.๑๑.๓.๓ อำจำรย์สุรำงคนำ
สุขเลิศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ มีหน้ำที่และอำนำจของ ดังนี้
๑. ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนเพื่อวำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพ
๒. ประเมินคุณภำพตำมแผนที่กำหนดไว้ผ่ำนระบบกำรกำกับติดตำมฯ (RMUTTO SAR)
๓. ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงำนและยืนยันผลกำรตรวจประเมินคุณภำพผ่ำนระบบกำรกำกับ ติดตำมฯ
(RMUTTO SAR) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ สัปดำห์ หลังจำกวันที่ระบุในกำรตรวจประเมิน
๔. จั ด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในของหน่ ว ยงำน ตำมรู ป แบบที่ ก ำหนดและจั ด ส่ ง
ให้สำนักงำนประกันคุณภำพ ภำยใน ๑๕ วันหลังกำรประเมิน
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศำสตรำจำรย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ)
รักษำรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

