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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยธนบุรี   
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 

ช่วงวันกำรประเมิน กำรประเมิน ก ำหนดส่ง SAR ก ำหนดส่งสรุปผลกำรประเมิน 

 20 - 30 พ.ค. 2556  11 หน่วยงาน 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 

 4 - 14 มิ.ย. 2556  13 สาขาวิชา 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 

10 ก.ค. 2556 ศูนย์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธรุกิจ 3 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2556 

14 ก.ค. 2556 ศูนย์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ล าพูน 7 ก.ค. 2556 21 ก.ค. 2556 

 8 - 18 ก.ค. 2556 5 คณะวิชา 1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 

 14 - 15 ส.ค. 2556 มหาวิทยาลยั 7 ส.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 
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ตำรำงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยธนบุรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

(ประเมินระดับ หน่วยงำน ระหว่ำงวันที ่20 - 30 พ.ค. 2556) 

ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
หน่วยงำน 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
20 พ.ค. 2556 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
1. ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง   (ประธาน)  ส านักบริหารงบประมาณและการเงิน 

 
13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 

2. อ.วัฒนา  เอกปมิตศิลป์   (กรรมการ) 
3. อ.ศิริพร  อนุวัตวิสิฐ   (กรรมการและเลขานุการ) 
4. อ.ธัญญพัทธ์  ศักดิ์บุญญารัตน ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

21 พ.ค. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. อ.นพดล  พวงมณี   (ประธาน)  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ยาวาเฮ  ยูโซะ (กรรมการและเลขานุการ) 
  

22 พ.ค. 2556 
เวลา 14.00 – 16.00 น. 

1. อ.ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม   (ประธาน)  ส านักวิชาการ 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.วัฒนา  เอกปมิตศิลป์   (กรรมการ) 
3. อ.ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว   (กรรมการและเลขานุการ) 

28 พ.ค. 2556 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

1. อ.ไพโรจน์  แจ่มศร ี (ประธาน)  ส านักวิทยบริการ  
 

13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.สมจินต ์ อักษรธรรม (กรรมการและเลขานุการ) 
  

28 พ.ค. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

1. อ.จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว   (ประธาน)  ส านักกองทุนช่วยเหลือการศึกษา 
 

13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ยาวาเฮ  ยูโซะ (กรรมการ) 
3. อ.สินีภคนัญ  จรญูศารทูล (กรรมการและเลขานุการ) 
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ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
หน่วยงำน 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
28 พ.ค. 2556 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

1. อ.อุมาพร  เภตราพรโชต ิ (ประธาน)  ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.สมจินต ์ อักษรธรรม (กรรมการ) 
3. อ.ศิริพร  อนุวัตวิสิฐ   (กรรมการและเลขานุการ) 

29 พ.ค. 2556 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

1. ดร.พนัส  อุณหบณัฑติ   (ประธาน)  ส านักกิจการนักศึกษา 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ศิริพร  อนุวัตวิสิฐ   (กรรมการ) 
3. อ.ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว   (กรรมการและเลขานุการ) 

29 พ.ค. 2556 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. อ.ศิริพร  อนุวัตวิสิฐ   (ประธาน)  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   (กรรมการและเลขานุการ) 
  

30 พ.ค. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. อ.จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว   (ประธาน)  ส านักวิจัยและวางแผนพัฒนา 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว   (กรรมการ) 
3. อ.บัญชา  ศรีวิโรจน์   (กรรมการและเลขานุการ) 

30 พ.ค. 2556 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง   (ประธาน)  ส านักทะเบยีนและประมวลผล  13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.ยาวาเฮ  ยูโซะ (กรรมการและเลขานุการ) 
  

30 พ.ค. 2556 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. อ.อุมาพร  เภตราพรโชต ิ (ประธาน)  ส านักงานอธิการบด ี 13 – 19 พ.ค. 2556 13 มิ.ย. 2556 
2. อ.วัฒนา  เอกปมิตศิลป์   (กรรมการและเลขานุการ) 
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ตำรำงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยธนบุรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

(ประเมินระดับ สำขำวิชำ ระหว่ำงวันที ่4 - 14 มิ.ย. 2556) 

ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
สำขำวชิำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
5 มิ.ย. 2556  

เวลา 13.00-16.00 น. 
1. อ.ยอดนภา  เกษเมือง   (ประธาน)  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 

2. อ.วารุณี  มิลินทปัญญา (กรรมการ) 

3. อ.ทัศนีย์  ตั้งวรรณวิทย ์ (กรรมการและเลขานกุาร) 

11 มิ.ย. 2556 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

1. อ.นันทวัน  นาคอร่าม   (ประธาน)  สาขาวิชาการบัญชี   
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.ไพโรจน์  แจ่มศรี (กรรมการ) 
3. อ.ยอดนภา  เกษเมือง   (กรรมการและเลขานกุาร) 

11 มิ.ย. 2556 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

1. อ.จิรศักดิ์  ส่งบุญแกว้   (ประธาน)  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.ทัศนีย์  ตั้งวรรณวิทย ์ (กรรมการ) 
3. อ.ศุภลักษณ์  บาตโพธิ ์  (กรรมการและเลขานกุาร) 

11 มิ.ย. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. อ.ยอดนภา  เกษเมือง   (ประธาน)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.นพดล  พวงมณี   (กรรมการ) 
3. อ.ไพโรจน์  แจ่มศรี (กรรมการและเลขานกุาร) 

11 มิ.ย. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. อ.ศิริประกาย  พงศ์สุวรรณ   (ประธาน)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
 
 

2. อ.วารุณี  มิลินทปัญญา (กรรมการ) 
3. อ.จิรศักดิ์  ส่งบุญแกว้   (กรรมการและเลขานกุาร) 

12 มิ.ย. 2556 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

1. อ.วารุณี  มิลินทปัญญา (ประธาน)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.สมจินต์  อักษรธรรม (กรรมการ) 
3. อ.บัญชา  ศรีวิโรจน ์  (กรรมการและเลขานกุาร) 
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ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
สำขำวชิำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
12 มิ.ย. 2556 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
1. อ.ศิริประกาย  พงศ์สุวรรณ   (ประธาน)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 

2. อ.ทัศนีย์  ตั้งวรรณวิทย ์ (กรรมการ) 
3. อ.ยาวาเฮ  ยูโซะ (กรรมการและเลขานกุาร) 

12 มิ.ย. 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. ดร.พนัส  อุณหบัณฑิต   (ประธาน)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.โยธิน  ทองชาวนา   (กรรมการ)  
3. อ.ไพโรจน์  แจ่มศรี (กรรมการและเลขานกุาร) 

4. อ.จันทราภรณ์  สีสวย   (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

12 มิ.ย. 2556 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. อ.ยอดนภา  เกษเมือง   (ประธาน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ ์  (กรรมการ) 
3. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   (กรรมการและเลขานกุาร) 

13 มิ.ย. 2556 
เวลา 9.30 – 12.00 น. 

1. อ.ศิริประกาย  พงศ์สุวรรณ   (ประธาน)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ ์  (กรรมการ) 
3. อ.โยธิน  ทองชาวนา   (กรรมการและเลขานกุาร) 

13 มิ.ย. 2556 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

1. อ.ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม   (ประธาน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   (กรรมการ) 

3. อ.นพดล  พวงมณี   (กรรมการและเลขานกุาร) 
13 มิ.ย. 2556 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
1. อ.ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม   (ประธาน)  สาขาวิชาการตลาด 

 
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 

2. อ.อุมาพร  เภตราพรโชต ิ (กรรมการ) 
3. อ.บัญชา  ศรีวิโรจน ์  (กรรมการและเลขานกุาร) 

13 มิ.ย. 2556 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. อ.นันทวัน  นาคอร่าม   (ประธาน)  สาขาวิชาการจัดการ 
 

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 
2. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   (กรรมการ) 
3. อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ ์  (กรรมการและเลขานกุาร) 
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ตำรำงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยธนบุรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

(ประเมินระดับคณะวิชำ ระหว่ำงวันที่ 8 – 18 ก.ค. 2556)  

ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
คณะวิชำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
8 – 9 ก.ค. 2556 

เวลา 16.00 - 20.00 น. 
ห้อง B301 

1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
2. อ.นันทวัน  นาคอร่าม   

3. อ.เกียรติคณุ  จินตวร 
4. อ.เสาวภา  เมืองแก่น 
5. อ.ไพโรจน์  แจ่มศร ี
6. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   
7. อ.จันทราภรณ์  สีสวย   

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 

 9 ก.ค. 2556 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

1. ผศ.ดร.อไุร  เงินงอก 
2. ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา 
3. อ.วัฒนา  เอกปมิตศิลป ์
4. อ.จันทราภรณ์  สีสวย   
5. อ.ไพโรจน์  แจ่มศร ี

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 คณะบญัช ี
 

1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 
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ก ำหนด 
วัน/เวลำประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
คณะวิชำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
10 - 11 ก.ค. 2556 

เวลา 16.30 - 19.30 น. 
1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล    
2. อ.วารุณี  มิลินทปญัญา 
3. อ.สมจินต ์ อักษรธรรม 
4. อ.สุณัฐวีย ์ น้อยโสภา 
5. อ.นพดล  พวงมณี   

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 

11 ก.ค. 2556 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

1. ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก 
2. อ.ทัศนีย์  ตั้งวรรณวิทย ์
3. อ.นพดล  พวงมณี   
4. อ.สมเกียรติ  นามตุย้ 
5. อ.ศุภลักษณ์  บาตโพธิ ์  

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  
 

1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 

18 ก.ค. 2556 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

1. รศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล 
2. อ.ศุภลักษณ์  บาตโพธิ์   
3. อ.นพดล  พวงมณี   
4. อ.ศศิธร  เปอร์เขียว   
5. อ.ญานพินิจ  วชิรสุรงค ์
6. อ.ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน ์

7. อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ์   

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 
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ตำรำงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยธนบุรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

(ประเมินระดับมหำวิทยำลัย วันที่ 14 - 15 ส.ค. 2556) 

 ก ำหนด 
วันประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
สถำนศึกษำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
14 - 15 ส.ค. 2556 

 
1. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ) 
2. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณ ี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 
3. ดร.มงคล  หวังสถติวงษ์ 
(คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
4. อาจารย์ยอดนภา  เกษเมือง   
5. อาจารย์นพดล  พวงมณี   
6. อาจารย์ศุภลักษณ์  บาตโพธิ์   
7. อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชต ิ
8. อาจารย์วารณุี  มิลินทปญัญา 
9. อาจารย์ศศิธร  เปอร์เขียว 

ประธานกรรมการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มหาวิทยาลยัธนบุร ี
 
 

7 ส.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยธนบุรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

(ประเมินระดับศูนย์ฯ วันที่ 10 - 14 ก.ค. 2556) 

 ก ำหนด 
วันประเมิน 

คณะกรรมกำรประเมิน 
สถำนศึกษำ 

ที่รับกำรประเมิน 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
ก ำหนดส่ง 

สรุปผลกำรประเมิน 
10 ก.ค. 2556 1. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณ ี

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 
2. อาจารย์ยอดนภา  เกษเมือง   
3. อาจารย์นพดล  พวงมณี   
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  บาตโพธิ์   
5. อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชต ิ

ประธานกรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
 

3 ก.ค. 2556 

 

17 ก.ค. 2556 

14 ก.ค. 2556 1. ดร.มงคล  หวังสถติวงษ์ 
(คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
2. อาจารย์ยอดนภา  เกษเมือง   
3. อาจารย์นพดล  พวงมณี   
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  บาตโพธิ์   
5. อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชต ิ

ประธานกรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครูภาคเหนือ 
จ.ล าพูน 
 

7 ก.ค. 2556 21 ก.ค. 2556 

 

 

 


