
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวชิา  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานสนับสนุน  ประจําป 2553 
…………………………. 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การขับเคล่ือนการบริหารมหาวิทยาลัย และกาวสูความเปนเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหนวยงานท่ีมี
ลักษณะงานใกลเคียงกัน และเพื่อใหการดํา เนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนไป
ดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะ
วิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2553  ตามบัญชีรายช่ือแนบทาย 

ในกรณีท่ีกรรมการทานใดไมสามารถปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาได ใหกรรมการจาก
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ หรือผูท่ีผานการอบรมการเปนผูประเมินคุณภาพ ตามหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

โดยใหคณะกรรมการฯ ทุกชุด ทําหนาท่ีดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานคณะ
วิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนตามท่ีระบุไว ใหเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกําหนด และสอดคลอง
กับวัตถุประสงค แนวทางการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไปจนเสร็จส้ินภารกิจ 
  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 
    (รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วิทยาเขตบางเขน 
กลุมคณะวิชา ประกอบดวย 

1. คณะเกษตร ประเมินฯวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ประธานกรรมการ 
 เจาคุณทหารลาดกระบัง 
    2. รองศาสตราจารย ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ   คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
    4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวัตน  ดิลกสัมพันธ คณะวนศาสตร   กรรมการ 
    5. นางมุกดา  เกตุแกว    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง   คณะเกษตร   ผูชวยเลขานุการ 

2. คณะประมง ประเมินฯวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  เพรียบพรอม  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารยรุจา  อรุณบรรเจิดกุล  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รองประธานกรรมการ 
    3. นางยุพา  ปานแกว    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล กรรมการ 
      ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    4. อาจารยกิตติ  สิมศิริวงษ    สํานักสงเสริมและฝกอบรม   กรรมการ 
    5. อาจารยนฤชิต  ดําปน    วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  กรรมการ 
    6. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    7. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 

3. คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร ประเมินฯวันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวานิชนันท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.ปฐมาพร  เอมะวิศิษฐ  คณะสัตวแพทยศาสตร  กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวจรรยา  จัตตานนท   คณะเทคนิคการสัตวแพทย  ผูชวยเลขานุการ 
    6. นางนันทิดา  วังศิริ    คณะเทคนิคการสัตวแพทย  ผูชวยเลขานุการ 

4. คณะวนศาสตร ประเมินฯวันที่ 7 - 9 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารยประพันธุ โอสถาพันธุ  มหาวิทยาลัยแมโจ   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศิริ  กําลัง  คณะเกษตร กําแพงแสน  กรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน  กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางธนกร  เสริมสมัคร    คณะวนศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 
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5. คณะเศรษฐศาสตร ประเมินฯวันที่ 7 - 9 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  คณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยธนรัตน  แตวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ   คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    4. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
    5.  นางสาวณัฏยา  เบาสุภี    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6.  นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม    คณะเศรษฐศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯวันที่ 12-14 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ตรีทศ  เหลาศิริหงษทอง คณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
    2. รองศาสตราจารยประดนเดช  นีละคุปต  คณะวิศวกรรมศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.นงนุช  รักสกุลไทย  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
    4. อาจารย ดร.หฤทัย  นําประเสริฐชัย  คณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาววัชรี  อรุณกิจสกุล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    7. นางสาวศศิธร  พลโยธา    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

7. คณะวิทยาศาสตร ประเมินฯวันที่ 12 - 14 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.วรรณดา  สุจริต  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    2. ศาสตราจารย ดร.อภินันท  สุประเสริฐ  คณะสัตวแพทยศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารยวราพร  เหลือสินทรัพย  คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยี กรรมการ 

พระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวศรินยา  สายประดับกุล   คณะวิทยาศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 

8. คณะสังคมศาสตร ประเมินฯวันที่ 12 - 14 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย คณะนิเทศศาสตร   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
    2. ดร.เนตรนภิส  เขียวขํา    คณะเกษตร   กรรมการ 
    3. นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สาํนักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร   คณะสังคมศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 
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9. คณะวิศวกรรมศาสตร ประเมินฯวันที่ 14 - 16 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย  ช่ืนแขก  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
      เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ   คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล  คณะประมง   กรรมการ 
    4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวัตน  ดิลกสัมพันธ คณะวนศาสตร   กรรมการ 
    5. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสุกิจจา  พงษสุวรรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร ประเมินฯวันที่ 14 - 16 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย คณะแพทยศาสตร   ประธานกรรมการ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    2. รองศาสตราจารย ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    3. รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยดร.กฤษ อังคณาพร คณะสัตวแพทยศาสตร  กรรมการ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    4. นางปราณี  คงสาคร    กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรรมการ 

พระจอมเกลาธนบุรี    
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาววัชรี จันทรจํานงค   คณะสัตวแพทยศาสตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

11. คณะบริหารธุรกิจ ประเมินฯวันที่ 15 - 16 ก.ค. 53 
    1. ดร.อนุชา  ทีรคานนท    คณะวารสารศาสตรฯ   ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
    2. รองศาสตราจารย ดร.วิชา นิยม   คณะวนศาสตร   รองประธาน 
    3. ผูชวยศาสตราจารยวลัยภรณ  อัตตะนันทน  คณะเศรษฐศาสตร   กรรมการ 
    4. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ  รัตนสุวงศชัย  คณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
    5. นางสาวณัฏยา  เบาสุภี    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวพิสินี  ภาคกาย    คณะบริหารธุรกิจ   ผูชวยเลขานุการ 

12. คณะมนุษยศาสตร ประเมินฯวันที่ 28 – 30 ก.ค. 53  
    1. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. ดร.วราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร   สํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
    4. นางสาวณัฏยา  เบาสุภี    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 
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13. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเมินฯวันที่ 29-30  ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยสิริกร กาญจนสุนทร  คณะสังคมศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาตราจารยนพปฎล สุวัจนานนท  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   รองประธานกรรมการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 

3. อาจารยภาวิณ สุทธินนท  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

    4. ผูชวยศาสตราจารยน.ท.สําราญ ทองเล็ก  คณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวพุทธภรณ  มะละคํา   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผูชวยเลขานุการ 

14. คณะศึกษาศาสตร ประเมินฯวันที่ 29 – 30 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศักด์ิภูอราม  คณะสัตวแพทยศาสตร  ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย  เหมะประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.สันติยา  เอกอัคร  คณะเศรษฐศาสตร   กรรมการ 
    4. รองศาสตราจารยปราณี  จงสุจริตธรรม  คณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวธนวัลย  ต้ังเสถียรวงศา   คณะศึกษาศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 

15. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม ประเมินฯ วันที่ 29 – 30 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  อนุกูลยุทธธน คณะสถาปตยกรมศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. นางอัจฉรา  ผองอุดม    บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
    4. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสํานัก ประกอบดวย 

1. สํานักประกันคุณภาพ ประเมินฯ วันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. นายเทวินทร  จันทรศักด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ประธานกรรมการ 
      พระนครเหนือ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.สันติยา  เอกอัคร  คณะเศรษฐศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. นางสุภาวดี  เศรษฐฐิติ    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
    4. นางกัลยาณี  รัตนวราหะ    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 
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2. สํานักบริการคอมพิวเตอร ประเมินฯ วันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยบพิธ  จารุพันธ   คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  ผูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวพัชนี  ลีลาดี    คณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวมลฤดี  ตระกูลผุดผอง   สํานักบริการคอมพิวเตอร  ผูชวยเลขานุการ 

3. สํานักหอสมุด ประเมินฯ วันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  คณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ  ชัยรัตน  สํานักหอสมุด   รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    3. ดร.วรรณดี  สุทธินรากร    สถาบันคนควาและพัฒนา  กรรมการ 

ผลิตภัณฑอาหาร   
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวธนาภรณ  ฉิมแพ   สํานักหอสมุด   ผูชวยเลขานุการ 

4. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ประเมินฯวันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. นายชาญ  ถนัดงาน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ประธานกรรมการ 
      พระนครเหนือ    
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  กรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  เพรียบพรอม  คณะเศรษฐศาสตร   กรรมการ 
    4. รองศาสตราจารย ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ   คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 

5. สํานักงานอธิการบดี ประเมินฯวันที่ 14 – 16 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ เพรียบพรอม  ผูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
    4. นางมุกดา  เกตุแกว    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวรัชฏา  ช่ืนเสียง    สํานักงานอธิการบดี  ผูชวยเลขานุการ 

6. สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ประเมินฯวันที่ 19 – 20 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยปรียา  อุนรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารยปวริน  ตันตริยานนท  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  รองประธานกรรมการ 
    3. อาจารยภาคม  บํารุงสุข    คณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวปยวรรณ  จั่นเพ้ิง   สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม ผูชวยเลขานุการ 
      การเกษตร 
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7. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประเมินฯวันที่ 29 – 30 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารยวราพร  เหลือสินทรัพย  คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

พระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
    2. ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  อมิตรพาย  คณะศึกษาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการ 
    4. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวรัชฎาภรณ  ขอเจริญ   สํานักทะเบียนและประมวลผล ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสถาบัน ประกอบดวย 

1. สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประเมินฯวันที่ 12 – 13 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย  สิริพลวัฒน  คณะเกษตร กําแพงแสน  ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร. มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง  คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. อาจารย ดร.ปริยานุช  จลุกะ   คณะเกษตร   กรรมการ 
    4. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวอุทัยวรรณ  มูลพันธุ   สถาบันคนควาและพัฒนา  ผูชวยเลขานุการ 
      ระบบนิเวศเกษตร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเมินฯวันที่ 19 – 21 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.สันต  เกตุปราณีต  คณะวนศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.ประภา  ศรีพิจิตต  คณะเกษตร   กรรมการ 
    4. รองศาสตราจารย ดร.สุรียา  ตันติวิวัฒน  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง   ผูชวยเลขานุการ 

3. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯวันที่ 21 – 23 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง  คณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราพร  ลักษณลมาย  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยรังสิต    
    3. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน    สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สาํนักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสุนทรา  อุชุภาพ    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล ผูชวยเลขานุการ 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    6. นางกัณทิมา  โอชารส    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล ผูชวยเลขานุการ 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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4. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ประเมินฯวันที่ 22 – 23 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.วิสิฐ  จะวะสิต  สถาบันโภชนาการ   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
    2. ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ  งามเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวกาญจนา  พันธศรีทุม   สถาบันคนควาและพัฒนา  ผูชวยเลขานุการ 

ผลิตภัณฑอาหาร   

5. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ประเมินฯวันที่ 22 – 23 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารยณรงค  เขียนทองกุล  คณะมนุษยศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวอุไรวรรณ  นําแสงวานิช   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองประธานกรรมการ 
    3. นางสุภาภรณ  ธรรมสโรช   คณะเกษตร   กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  ผูชวยเลขานุการ 

6. สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ประเมินฯวันที่ 28-30 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน  คณะวนศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. อาจารยกิตติ  สิมศิริวงศ    สํานักสงเสริมและฝกอบรม  รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารยดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ 
    4. ผูชวยศาสตราจารยดร.อริยาภรณ  พงษรัตน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ 
    5. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายธีระ  สมหวัง    สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ ผูชวยเลขานุการ 
      คนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

หนวยงานอ่ืน ประกอบดวย 

1. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ประเมินฯวันที่ 6 - 7 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย  คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย คณะนิเทศศาสตร   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
    3. นางผองศรี  จิตตนูนท    สถาบันคนควาและพัฒนา  กรรมการ 
      ผลิตภัณฑอาหาร 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสุขวิมล  ชางชํานิ    ศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย ผูชวยเลขานุการ 
      พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
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2. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเมินฯวันที่ 22 – 23 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม  คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารยวิมล  รอดเพชร  คณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
    4. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางเบ็ญจมาศ  จุฬาโอฬาร   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผูชวยเลขานุการ 

3. บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินฯวันที่ 2-3 ส.ค. 53 
    1. อาจารย ดร.จีรศักด์ิ  พงษพิษณุพิจิตร  คณะเศรษฐศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร. วิบูลย  ช่ืนแขก  คณะวิศวกรรมศาสตร  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
      พระนครเหนือ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ  ภูพัฒนวิบูลย คณะวิทยาศาสตรการแพทย  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    4. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ   สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางลออรัตน  ไพรสิงห    บัณฑิตวิทยาลัย   ผูชวยเลขานุการ 
    6. นางสาวสโรชา  สระกอบแกว   บัณฑิตวิทยาลัย   ผูชวยเลขานุการ 
 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

กลุมคณะวิชา ประกอบดวย 

1. คณะเกษตร กําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  โสภาพันธุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักงานวิทยาเขต   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวกัลยวรรต  ธงทอง   คณะเกษตร กําแพงแสน  ผูชวยเลขานุการ 

2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประเมินฯวันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง คณะเภสัชศาสตร   ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  อยูเย็น  คณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
    4. นางนวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา   สํานักสงเสริมและฝกอบรม   กรรมการและเลขานุการ 
      กําแพงแสน 
    5. นางสาวนันทนภัส  คมชาญวริทธิ์ธร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ผูชวยเลขานุการ 
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3. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประเมินฯวันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ  คณะศึกษาศาสตร    ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิตย เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม  คณะเกษตร กําแพงแสน  กรรมการ 
    4. อาจารย ดร.จักรพงษ ขาวถิ่น   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  กรรมการ 
    5. นางกรรณิการ  สระทองมา   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวทองวาท  ราชชารี   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ผูชวยเลขานุการ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 7 – 8 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.จิตรา  รูกิจการพานิช  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  รองประธานกรรมการ 
    3. อาจารยอนามิกา  กาญจนบันเทิง   คณะเทคนิคสัตวแพทย  กรรมการ 
    4. นางสาวรัชภร  พานิชเฮง   คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
    5. นางสาวเยาวภา  มณีเนตร   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางดาวรุง  กองสุรกาญจน   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ผูชวยเลขานุการ 

5. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ประเมินฯวันที่ 5 - 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย  สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  ประธานกรรมการ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    2. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
    4. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวเรวดี  ภูอุดม    คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสํานัก ประกอบดวย 

1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ศิรวิทย  กุลโรจนภัทร  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยบพิธ  จารุพันธุ   ผูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
    3. ดร.พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการ 
    4. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย   กองบริการการศึกษา  กรรมการ 
    5. นางมณฑนี  อุบลสิงห    คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสุนทรี  กล่ินบุปผา    สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ผูชวยเลขานุการ 
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2. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 5 – 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
    2. นายสุชาติ  ใจสุภาพ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองประธานกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพรรณ  ตันตาคม  คณะเกษตร  กําแพงแสน  กรรมการ 
    4. นายวิโรจน  ทองสุพรรณ     กองบริการการศึกษา  กําแพงแสน กรรมการ 
    5. นางสาวเยาวภา  มณีเนตร   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวปยมาลย  บุตรแขก   สํานักสงเสริมและฝกอบรม   ผูชวยเลขานุการ 
      กําแพงแสน 

3. สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 6 – 7 ก.ค. 53 
    1. นางภาวณา  เขมะรัตน    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองประธานกรรมการ 
    3. นางเพ่ือนแกว  ทองอําไพ   สํานักหอสมุด   กรรมการ 
    4. นางพรวินท  จันทรคลองใหม   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร   สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสถาบัน ประกอบดวย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินฯวันที่ 7 – 8 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.วิสิฐ  จะวะสิต  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองประธานกรรมการ 
    3. นางวิไลลักษณ  ชาวอุทัย   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการ กรรมการ 

คนควาและพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
และผลิตภัณฑสัตว   

    4. นางสุรินทร  เหมือนจันทรเชย   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสุนทรี  กล่ินบุปผา    สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ผูชวยเลขานุการ 

2. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ประเมินฯวันที่ 6 – 7 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณะวิทยาศาสตร    ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    2. ดร.สุรัตนวดี  จิวะจินดา    สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรประพันธ  สงเสริม คณะเกษตร   กรรมการ 
    4. นายชนสิทธิ์  พฤฒิพิทักษ   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการ 
    5. นางสรรควรา  โมกขะสมิต   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายสนธยา  จําปานิล    สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการ ผูชวยเลขานุการ 

คนควาและพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
และผลิตภัณฑสัตว  
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ระดับวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ 25-27 ส.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารยวิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยบูรพา   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยนายแพทยปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา กรรมการ 

คุณทหารลาดกระบัง 
    4. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ  พฤกษาเมธานนท มหาวิทยาลัยมหิดล   กรรมการ 
    5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  กรรมการ 
    6. นางประไพพิศ  มงคลรัตน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
    7. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน    สํานักประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
    8. นางพรวินท  จันทรคลองใหม   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    9. นางสาวนันทนภัส  คมชาญวริทธิ์ธร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ผูชวยเลขานุการ 
 

วิทยาเขตศรีราชา 

กลุมคณะวิชา ประกอบดวย 

1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ประเมินฯวันที่ 14-15 ก.ค. 53 
    1. อาจารย ดร.จีรศักด์ิ  พงษพิษณุพิจิตร  คณะเศรษฐศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยลักขณา  อมรสิน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา รองประธานกรรมการ 
      เจาคุณทหารลาดกระบัง 
    3. รองศาสตราจารยสุวรรณา  ธุวโชติ  คณะเศรษฐศาสตร   กรรมการ 
    4. นางกัญชุมา  จันทโรปกรณ   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวกษมา  เนตรวิเชียร   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ผูชวยเลขานุการ 

2. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯวันที่ 6 – 7 ก.ค. 53 
    1. ดร.สมนึก  ทองเอี่ยม    กองบริการการศึกษา  ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา 
    2. อาจารย ดร.ศุภามาส  คําโตนด   คณะวิทยาการจัดการ  รองประธานกรรมการ 
    3. นางชิดชนก  สายชุมอินทร   สํานักบริการคอมพิวเตอร  กรรมการ 
    4. นางกัญชุมา  จันทโรปกรณ   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางศิริวรรณ  คลองแคลว   คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา ประเมินฯวันที่ 8 – 9 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยศิริพร  อองรุงเรือง  คณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
    2. ดร.สมนึก  ทองเอี่ยม    กองบริการการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา 
    3. อาจารย ดร.ศุภาภาส  คําโตนด   คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
    4. นางศิริวรรณ  คลองแคลว   คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวนลินี  พยัคฆันตร   คณะวิทยาการจัดการ  ผูชวยเลขานุการ 
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4. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประเมินฯวันที่ 8 – 9 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา  ล้ิมรุงเรืองรัตน มหาวิทยาลัยบูรพา   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวบุญจิรา  ปนทอง   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กรรมการ 
    3. นางสาวชลัดดา  บูรณะ    สํานักวิทยบริการ ศรีราชา  กรรมการ 
    4. นางสาวจิรารักษณ  เปรมสมบัติ   สํานักวิทยบริการ ศรีราชา  เลขานุการ 
    5. นางสาวจันทรทรงกลด  ขายมาน   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ผูชวยเลขานุการ 

5. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินฯวันที่ 19 - 20 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.เสาวภา  พรสิริพงษ  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประธานกรรมการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง  คณะศึกษาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. นางชิดชนก  สายชุมอินทร   สํานักบริการคอมพิวเตอร  กรรมการ 
    4. นางบุญจิรา  ปนทอง    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ 
    5. นายเฉลียว  ไชยเชษฐ    สํานักวิทยบริการ ศรีราชา  ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสํานัก ประกอบดวย 

1. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯวันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยธนรัตน  แตวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    2. นายพิชิตชัย  ผองอดุม     สํานักงานอธิการบดี  รองประธานกรรมการ 
    3. นางอัจฉรา  เฮียงโฮม    สํานักงานตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
    4. เจาหนาที่สํานักงานวิทยาเขต   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางอนุตรา  สุนทรา    สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  ผูชวยเลขานุการ 

2. สํานักวิทยบริการ ศรีราชา ประเมินฯวันที่ 1 – 2 ก.ค. 53 
    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมถวิล  จริตควร  คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา   
    2. อาจารย ดร.ศุภาภาส  คําโตนด   คณะวิทยาการจัดการ  รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวบุญจิรา  ปนทอง   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กรรมการ 
    4. นางศิริวรรณ  คลองแคลว   คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางมณฑาทิพย  วงษสิงห   สํานักวิทยบริการ ศรีราชา  ผูชวยเลขานุการ 
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุมคณะวิชา ประกอบดวย 

1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประเมินฯวันที่ 7 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม คณะวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยพิภพ  ลลิตาภรณ   สํานักประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กรรมการ 
    4. อาจารย ดร.โสรยา  เกิดพิบูลย   คณะทรัพยากรธรรมชาติและ  กรรมการและเลขานุการ 
      อุตสาหกรรมเกษตร 
    5. นางสาวภัทราภรณ  โพนเงิน   สํานักวิทยบริการ   ผูชวยเลขานุการ 
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯวันที่ 15  ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน คณะครุศาสตร   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
    4. อาจารยฐาปนี เฮงสน่ันกูล   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
    5. เจาหนาที่สํานักงานวิทยาเขต   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ผูชวยเลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 

3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประเมินฯวันที่ 16 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน คณะครุศาสตร   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
    4. อาจารยฐาปนี เฮงสน่ันกูล   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
    5. นางสาวภัทราภรณ  โพนเงิน   สํานักวิทยบริการ   ผูชวยเลขานุการ 
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    

กลุมสํานัก ประกอบดวย 

1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯวันที่ 5  ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยพิภพ  ลลิตาภรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม คณะวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
    3. นางนันทกาญจน  เกิดมาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  กรรมการ 
    4. อาจารยเกรียงไกร  พรอมนฤฤทธิ์   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ  
    5. นางสุพัตรา  ผาลลาพัง    สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูชวยเลขานุการ 
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2. สํานักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯวันที่ 2 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  คณะมนุษยศาสตร   ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารยประดนเดช  นีละคุปต  สํานักบริการคอมพิวเตอร  รองประธานกรรมการ 
    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน วงศประกรณกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 
    4. อาจารยฐาปนี เฮงสน่ันกูล   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ  
    5. นางสาวนวพร  วรรณทอง   สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม ผูชวยเลขานุการ 
      พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุมสถาบัน ประกอบดวย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ 6 ก.ค. 53 
    1. รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ   สํานักประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
    3. นางพนิดา  เหลาทองสาร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรรมการ 
    4. อาจารยดร.โสรยา  เกิดพิบูลย   คณะทรัพยากรธรรมชาติและ  กรรมการและเลขานุการการ 
      อุตสาหกรรมเกษตร 
    5. นางอรุณศรี  นิภานันท    สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ผูชวยเลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 



 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน   

และหนวยงานสนับสนุน  ประจําป 2553 (แกไข คร้ังท่ี 1) 
…………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 1              
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไปนั้น 

เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไวได และเพื่อใหการประเมินคุณภาพฯ ของหนวยงานดังกลาว ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอปรับแกไขรายช่ือและประกาศแตงต้ังคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ  พนจากประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และแตงต้ังรองศาสตราจารยกมลพรรณ                  
นามวงศพรหม เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร แทน 

2. นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  พนจากรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และแตงต้ังรองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ     
เปนรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร แทน 

3. รองศาสตราจารยธนรัตน แตวัฒนา พนจากรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ 
คณะเศรษฐศาสตร และแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล  มหาสิทธิวัฒน เปนรองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการประเมินฯ คณะเศรษฐศาสตร แทน 

4. นางปราณี  คงสาคร พนจากกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะสัตวแพทยศาสตร และ
แตงต้ังนางวรรณดี  สุทธินรากร เปนกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะสัตวแพทยศาสตร แทน 

5. นางสาวกาญจนา  พันธศรีทุม  พนจากผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และแตงต้ังนายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แทน 
 
 
 



 2 

 
 

6. เจาหนาท่ีสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา พนจากกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และแตงต้ังนายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี เปนกรรมการและเลขานุการ                    
ในคณะกรรมการประเมินฯ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา แทน 

7. แกไขสังกัดของนายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จากสังกัดสํานักประกันคุณภาพ เปนสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แทน 
 
  โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 1 มิถุนายน              
พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

      ประกาศ ณ วนัท่ี   25  มิถุนายน พ.ศ. 2553  
 
 
                                                          (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน   

และหนวยงานสนับสนุน  ประจําป 2553 (แกไข คร้ังท่ี 2) 
…………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 1              
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไปนั้น 

เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไวได และเพื่อใหการประเมินคุณภาพฯ ของหนวยงานดังกลาว ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอปรับแกไขรายช่ือและประกาศแตงต้ังคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้ 

1. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  พนจากกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล และแตงต้ังนางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ เปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ สํานักทะเบียนและประมวลผล แทน 

2. นางสาวอุไรวรรณ  นําแสงวานิช  พนจากรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ 
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร และแตงต้ังรองศาสตราจารยธิดา  โมสิกรัตน เปนรองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร แทน 

3. เจาหนาท่ีสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พนจากกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ คณะเกษตร กําแพงแสน และแตงต้ังนางสาวเยาวภา  มณีเนตร เปนกรรมการและเลขานุการ                    
ในคณะกรรมการประเมินฯ คณะเกษตร กําแพงแสน แทน 

4. แกไขสังกัดของนางสาวพัชนี  ลีลาดี  กรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สํานักบริการ
คอมพิวเตอร จากสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร เปนกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี แทน 

  โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 1 มิถุนายน              
พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                 ประกาศ ณ วนัท่ี   29     มิถุนายน พ.ศ. 2553  
 
 
                                                          (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน   

และหนวยงานสนับสนุน  ประจําป 2553 (แกไขและเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3) 
…………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 1              
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไปนั้น 

เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไวได และเพื่อใหการประเมินคุณภาพฯ ของหนวยงานดังกลาว ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอปรับแกไขรายช่ือและประกาศแตงต้ังคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้ 

1. รศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต พน จากประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และแตงต้ัง รศ.ดร.กลาณรงค  ศรีรอต เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แทน 

2. นางดาวรุ ง   กองสุรกาญจน   พนจากผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ                    
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และแตงต้ังนางสาวเกวลิน  อิสสะอาด เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน แทน 

3. แกไขสังกัดของ ผศ.ดร.คนึงนิจ  ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ บัณฑิต
วิทยาลัย จากสังกัดคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
แทน 

4. แตงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ  เปนกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน เพิ่มเติม 1 ราย 

  โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 1 มิถุนายน              
พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                 ประกาศ ณ วนัท่ี   15   กรกฎาคม พ.ศ. 2553  
 
 
                                                          (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน   

                                  และหนวยงานสนับสนุน  ประจําป 2553 (แกไข คร้ังท่ี 4) 
…………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 1              
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไปนั้น 

เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไวได และเพื่อใหการประเมินคุณภาพฯ ของหนวยงานดังกลาว ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอปรับแกไขรายช่ือและประกาศแตงต้ังคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้ 

1. นางสาวนันทนภัส  คมชาญวริทธ์ิธร พนจากผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ                    
วิทยาเขตกําแพงแสน และแตงต้ังนางสาวทองวาท  ราชชารี เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ วิทยาเขตกําแพงแสน แทน 

  โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 1 มิถุนายน              
พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                   ประกาศ ณ วันท่ี   5  สิงหาคม  พ.ศ. 2553  
 
 
                                                          (รองศาสตราจารยวฒิุชัย   กปลกาญจน) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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