
  

๒.  สํานักงาน... 

 
- สําเนา - 

 
  
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี ๑๗๔๘/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับส่วนงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

* * * * * * * * * * * * * * 

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
บูรพา ระดับส่วนงาน สําหรับผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดําเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประกอบบุคคลท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

๑. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี   เจริญขวัญ ประธานกรรมการ 
            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ กรรมการ  
 ๓.  ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวม่ัง   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวมาธว ี เล็กคํา   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นายเมธิน  ศรีสวัสด์ิ   เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๕.  คณะเทคโนโลยี... 
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๒. สํานักงานอธิการบดี  วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี   เจริญขวัญ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ กรรมการ  

 ๓.   รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ กรรมการ 
 ๔.  นางจุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศมี  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางสาวอุษณี  บรรจงกิจ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นางสาวสธุารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์  เลขานุการ 
 

๓. คณะการจัดการและการท่องเท่ียว  วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์   ประธานกรรมการ 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  อาจารย์อรวรีย์  อิงคเตชะ   กรรมการ  
๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา   กรรมการ 
๔.  ดร.เสาวภา สวัสด์ิพีระ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นายไพรินทร์  ทองภาพ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๖.  นางสาววภิา  ทองประกอบ  เลขานุการ 
 

๔. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป ประธานกรรมการ 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยวุดี  รอดจากภัย กรรมการ      
๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา   กรรมการ 
๔.  อาจารย์กฤติกา  หงษ์โต   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางจุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศมี  เลขานุการ 
 

 
 



  

๘.  คณะแพทยศาสตร์... 
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๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวม่ัง    กรรมการ  
๓.  ดร.ศิริรัตน์  ชาญไววิทย์   กรรมการ 
๔.  ดร.ยศพล  ผลาผล   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นายอาทิตย์  มิสา    เลขานุการ 
 

๖. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ ประธานกรรมการ 
            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทร์ชลี  มาพุทธ กรรมการ 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่นวัฒนา กรรมการ  
 ๔.  อาจารย์จุรีรัตน์  สารรัตน ์   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นางสาวปรียาภรณ์  พาทีชอบ  เลขานุการ 
 

๗. คณะพยาบาลศาสตร์  วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ  กรรมการ  
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล    กรรมการ 
๔.  ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์      ผู้ฝึกประสบการณ์ 

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางประไพ  จันทร์เจริญ      เลขานุการ 
 
 
 
 
 



  

๑๑.  คณะมนุษยศาสตร์... 

- ๔ - 
 

๘. คณะแพทยศาสตร์  วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์เกษม  พิพัฒน์ปัญญานุกุล    กรรมการ  
๓.  รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี     กรรมการ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

          การประเมินคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน 
 ๕.  นางสาวพวงทอง  อินใจ      เลขานุการ 
 

๙. คณะเภสัชศาสตร์  วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต  ประธานกรรมการ 

            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
 ๓.  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ     กรรมการ 
 ๔.  แพทย์หญิงรมร  แย้มประทุม             ผู้ฝึกประสบการณ์ 
         การประเมินคุณภาพ 
         การศึกษาภายใน 
 ๕.  นางสาวจินตนา  นุชเทียน              เลขานุการ 
 

๑๐. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ   กรรมการ  

 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมการ 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนัเช็ง  สิทธิกิจโยธิน  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
         การประเมินคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน 
 ๕.  นางสาวกิตติยา  เพชรดี    เลขานุการ 
 
 
 



  

๑๔.  คณะวิทยาการ... 
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๑๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี   เจริญขวัญ ประธานกรรมการ 
            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล กรรมการ  
 ๓.  อาจารย์สมาน  สรรพศรี   กรรมการ 
 ๔.  ดร.กัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นายอิทธิพัทธ์  โยธะพันธ์   เลขานุการ 
 

๑๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  ดร.มงคล  หวังสถิตวงษ์   ประธานกรรมการ 

     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล กรรมการ  
 ๓.  ดร.ศิริรัตน์  ชาญไววิทย์   กรรมการ 
 ๔.  ดร.กนก  พานทอง   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางอรพร  สดใส    เลขานุการ 
 

๑๓. คณะโลจิสติกส์  วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักด์ิ  บ่ายเท่ียง ประธานกรรมการ 

            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.สวามินี  ธีระวุฒ ิ   กรรมการ  
 ๓.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นายธวชั  เจริญสุข   เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



  

๑๗.  คณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๔. คณะวิทยาการสารสนเทศ  วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย ประธานกรรมการ 

            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.ศิริรัตน์  ชาญไววิทย์   กรรมการ  

 ๓.  อาจารย์ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการ 
 ๔.  ดร.สาธินี  เลิศประไพ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางสาวกุลชลี  รัตนคร   เลขานุการ 
 

๑๕. คณะวิทยาศาสตร์  วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี   ธนะบริพัฒน์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล กรรมการ  
 ๓.  อาจารย์อรวรีย์  อิงคเตชะ   กรรมการ 

๔.  ดร.เฉลิมภัณฑ์  ฟองสมุทร   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  ว่าท่ี ร.ต.เกียรติษฎา  ภูมิเพ็ง  เลขานุการ 
 

๑๖. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ  ประธานกรรมการ 

      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร   กรรมการ  

 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิศมัย  เสรีขจรกิจเจริญ   กรรมการ 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนัเช็ง  สิทธิกิจโยธิน  ผู้ฝึกประสบการณ์ 

        การประเมินคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน 
๕.  นางสาวศิริพร  สุขโนนจารย์      เลขานุการ 

 
 
 
 
 



  

๒๐.  คณะศิลปกรรม... 

- ๗ - 
 

๑๗. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ ประธานกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทร์ชลี  มาพุทธ กรรมการ  
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่นวัฒนา กรรมการ 
 ๔.  ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลศิ  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นายกิตติ  อุสิมาศ   เลขานุการ 
 

๑๘. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ 

            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวม่ัง    กรรมการ  
 ๓.  ดร.ศิริรัตน์  ชาญไววิทย์   กรรมการ 
 ๔.  ดร.ยศพล  ผลาผล   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางสาวกานดา  เหมกุล    เลขานุการ 
 

๑๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการ 

            (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร กรรมการ  
 ๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา   กรรมการ 
 ๔.  ดร.ทรงกลด  สารภูษิต   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางนิสรา  ทองคํา   เลขานุการ 
 
 
 
 
 



  

๒๓.  คณะสาธารณสุข... 

- ๘ - 
 

๒๐. คณะศิลปกรรมศาสตร์  วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล กรรมการ  
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวชิิต   กรรมการ 
๔.  ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวนัชพร  อ่ิมกมล   เลขานุการ 
 

๒๑. คณะศึกษาศาสตร์  วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี   กระโหมวงศ์ ประธานกรรมการ 

                      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  อาจารย์สมาน  สรรพศรี   กรรมการ  
๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา    กรรมการ 
๔.  ดร.นฤมล  ชชูินปราการ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 

       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวจารุวรรณ  ธรรมศิล  เลขานุการ 
 

๒๒. คณะสหเวชศาสตร์  วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ  กรรมการ  
๓.  ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง    กรรมการ 

 ๔.  ดร.คนึงนิจ  กุโบลา   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวอรสา  แก้วมณี   เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



  

๒๖.  วิทยาลัย... 

- ๙ - 
 

๒๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์  วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พัชรี  วงษ์เกษม   กรรมการ  

 ๓.  อาจารย์อรวรีย์  อิงคเตชะ   กรรมการ 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ยืนยง ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นายเอกลักษณ์  จุ่นเจริญ   เลขานุการ 
 

๒๔. คณะอัญมณี  วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ ประธานกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทร์ชลี  มาพุทธ กรรมการ  
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่นวัฒนา กรรมการ 
 ๔.  ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลศิ  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นางสาวหงส์ฤทัย  หอมขจร  เลขานุการ 
 

๒๕. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย     ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ     กรรมการ  
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล     กรรมการ 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
           การประเมินคุณภาพ 
           การศึกษาภายใน 
 ๕.  นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข       เลขานุการ 
 

 
 
 



  

๒๙.  สถาบันภาษา... 

- ๑๐ - 
 

๒๖. วิทยาลัยนานาชาติ  วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี   ธนะบริพัฒน์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ กรรมการ  
๓.  อาจารย์อรวรีย์  อิงคเตชะ   กรรมการ 
๔.  ดร.วนัสรา  เชาวน์นิยม   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕.  นางสาวปิยนุช  ญาติบํารุง   เลขานุการ 
 

๒๗. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย      ประธานกรรมการ 

     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร      กรรมการ  

๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  กรรมการ 
๔.  อาจารย์สมฤทัย  ธีรเรืองสิริ       ผู้ฝึกประสบการณ์ 
           การประเมินคุณภาพ 
           การศึกษาภายใน 

 ๕.  นางสาววชัรี  กําจัดโศรก        เลขานุการ 
 

๒๘. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักด์ิ  บ่ายเท่ียง     ประธานกรรมการ 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  กรรมการ  
๓.  ดร.พัชรี  วงษ์เกษม        กรรมการ 
๔.  อาจารย์ลภัสรดา  โอดอลน่อล      ผู้ฝึกประสบการณ์ 

           การประเมินคุณภาพ 
           การศึกษาภายใน 

๕.  นางสาววรรณศิริ  สิทธินสิัยสุข      เลขานุการ 
 
 
 
 



  

๓๒.  สํานัก... 

- ๑๑ - 
 

๒๙. สถาบันภาษา  วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง   กรรมการ  
๓.  อาจารย์สมาน  สรรพศรี   กรรมการ 
๔.  นางระพีพร  พูลสวัสด์ิ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.   นางสาวจารุเพ็ญ  อุดมผล   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๖.  นางสาวอุษณี  บรรจงกิจ   เลขานุการ 
 

๓๐. สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี   กระโหมวงศ์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.แววตา  ทองระอา   กรรมการ  
๓.  นายพิชิตร  มีพจนา   กรรมการ 
๔.  นางสาวอุษา  เรืองเถาะ   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวชลันดา  พันธุ์พานิช  เลขานุการ 
 

๓๑. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง   กรรมการ  
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวชิิต   กรรมการ 
๔.  นางสาวสุนิสารัตน์  สานนท์  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๖.  นางสาวเบญจวรรณ  ทับพร  เลขานุการ 
 
 
 



  

ให้คณะกรรมการ... 

- ๑๒ - 
 

๓๒. สํานักคอมพิวเตอร์  วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี ประธานกรรมการ 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.สวามินี  ธีระวุฒ ิ   กรรมการ  
๓.  นางสาวกาญจนา  พิบูลย์   กรรมการ 
๔.  นางสุกัญญา  ผิวนวล   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางดรุณี  ศิลปะชัย   เลขานุการ 
 

๓๓. สํานักบริการวิชาการ  วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี ประธานกรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง    กรรมการ  
๓.  นางภัทรภร  ธรรมมะ   กรรมการ 
๔.  นางสาวภิญโญ  เป่ียมประสาทพร  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวสธุารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์  ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นางสาวอภิญญา  หรูสกุล   เลขานุการ 
 

๓๔. สํานักหอสมุด  วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล กรรมการ  
๓.  ดร.แววตา  ทองระอา   กรรมการ 
๔.  นางพิสมัย  น้ําจันทร์   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕.  นางสาวอภิญญา  หรูสกุล   ผู้ฝึกประสบการณ์ 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๖.  นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์  เลขานุการ 
 
 
 



  

- ๑๓ - 
 

ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีภาระหน้าท่ีดังนี้ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ของส่วนงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการให้คําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข หรือ พัฒนา 
แก่ส่วนงานและขอข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีข้อมูลของส่วนงานไม่สมบูรณ์ 
  ๒.  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓.  ทําการตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจประเมิน เพ่ือยืนยันสภาพจริง 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.  วิเคราะห์ แสดงจุดเด่น และจุดท่ีควรปรับปรุงในการดําเนินการจัดการศึกษาภายใน 
ของส่วนงาน ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 
  ๕.  รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

     (ลงชื่อ)                สมพล  พงศ์ไทย 
        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 


