ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
………………………….
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน และเพื่อให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน
และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการ
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่ได้สังกัดหน่วยงาน
นั้น ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม
โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ทําหน้าที่ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของหน่วยงานคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนตามที่ระบุ ให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ดร.วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู
สํานักประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร เหลือสินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางนันทิดา วังศิริ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะศึกษาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
สํานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
คณะมนุษยศาสตร์
๕. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นางสาวพิสินี ภาคกาย
คณะบริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๔ - ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สิริกร กาญจนสุนทร
คณะสังคมศาสตร์
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาตราจารย์นพปฎล สุวัจนานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔. อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๕. นางสาวรัชภร พานิชเฮง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ
สํานักประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๖ - ๘ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ
คณะเกษตร
๔. ดร.วรรณดี สุทธินรากร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๕. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง
คณะเกษตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑

๖. คณะประมง ประเมินฯ วันที่ ๑๒ – ๑๔ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช รักสกุลไทย
๓. นางยุพา ปานแก้ว
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจิดกุล
๕. อาจารย์นฤชิต ดําปิน
๖. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
๗. นางสาววัชรี จันทร์จํานงค์
๗. คณะสังคมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ เกตุประณีต
๓. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
๔. นางกัลยาณี รัตนวราหะ
๕. นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน์
๘. คณะเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
๕. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
๖. นางดลฤดี ฉายศิริ
๙. คณะวนศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลิน
๒. ศาสตราจารย์ วินัย ประลมพ์กาญจน์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อํานวยโชค
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย
๕. นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
๖. นางสาวอุษาวดี แซ่หลี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
สํานักประกันคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวนศาสตร์
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สํานักประกันคุณภาพ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ประธานกรรมการ

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํานักประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๑๐. คณะบริหารธุรกิจ ประเมินฯ วันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.ค. ๕๔
๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณะประมง
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๕. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นางสาวธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา
คณะศึกษาศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
๒. รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
๔. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กฤษ อังคณาพร
๕. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ
๖. นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์

๑๒. คณะมนุษยศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
คณะวิทยาศาสตร์
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู
สํานักประกันคุณภาพ
๑๓. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี ชอบผล
คณะมนุษยศาสตร์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นายจักรกฤษณ์ ชํานาญกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๔. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเมินฯ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
คณะวิทยาศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร
๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาวชนิดา พุ่มชื่น
คณะวนศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ประเมินฯ วันที่ ๒๘ – ๒๙ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
สํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางธนกร เสริมสมัคร
คณะวนศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย
๑. สํานักประกันคุณภาพ ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม
สํานักงานอธิการบดี
๓. นางอัจฉรา เฮียงโฮม
สํานักงานตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
คณะเศรษฐศาสตร์
๕. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
สํานักหอสมุด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประเมินฯ วันที่ ๔ – ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสาวพัชนี ลีลาดี
กองแผนงาน
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาววิชุตา บุญเกตุ
สํานักประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. สํานักหอสมุด ประเมินฯ วันที่ ๔ – ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์
๓. ดร.วรรณดี สุทธินรากร
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
๕. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ

คณะศึกษาศาสตร์
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

๔. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินฯ วันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. นางสาวพัชนี ลีลาดี
กองแผนงาน
๔. นางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นายทองปาน ขันตีกรม
สํานักบริการคอมพิวเตอร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. สํานักงานอธิการบดี ประเมินฯวันที่ ๑๒ – ๑๔ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณะประมง
๓. นางกาญจนา วสุสิริกุล
สํานักหอสมุด
๔. นางสาววาสิฏฐี ไวตี
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาวเนตรทราย ยอดพรหม
สํานักงานอธิการบดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔

๗. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประเมินฯ วันที่ ๒๘ – ๒๙ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร เหลือสินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพ่าย
คณะศึกษาศาสตร์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการ
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางกิตญา ศรีทองคํา
สํานักงานทรัพย์สิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มสถาบัน ประกอบด้วย
๑. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๕ – ๖ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร ลักษณลม้าย
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองประธานกรรมการ
๓. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
กรรมการ
๔. นายจีรพัฒน์ ธารีสืบ
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายนิธาน ทองโคตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
คณะวิทยาศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
คณะมนุษยศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา รัตนาโภ
คณะวิทยาศาสตร์
๕. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สํานักประกันคุณภาพ
๖. นางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
คณะเกษตร กําแพงแสน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
คณะวิทยาศาสตร์
๓. นางทิพยวัลย์ เหล่าวงศ์โคตร
สํานักทะเบียนและประมวลผล
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นายบัณฑิต ชมไชย
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์
๔. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประเมินฯ วันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. นางยุพา ปานแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
๓. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔. นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕

๕. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒ - ๔ ส.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ
คณะเกษตร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๔. รองศาสตราจารย์ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. นางผ่องศรี จิตตนูนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
สํานักประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย
๑. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินฯ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓. นางผ่องศรี จิตตนูนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ ประเมินฯ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๕๔
๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวพรปณต ปกครอง
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเมินฯ วันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
คณะมนุษยศาสตร์
๓. อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
๔. นางมุกดา เกตุแก้ว
สํานักประกันคุณภาพ
๕. นางจินตนา สมศรี
คณะประมง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาเขตกําแพงแสน
กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย
๑. คณะเกษตร กําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณะประมง
๒. รองศาสตราจารย์ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๕. นางสาวเรวดี ภูอุดม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖

๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
คณะวิทยาศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
คณะมนุษยศาสตร์
๔. อาจารย์อรอนงค์ แช่มเล็ก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิยาลัยศิลปากร
๕. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๖. นางสาวทองวาท ราชชารี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๓. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๔ – ๕ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
คณะเกษตร กําแพงแสน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๕. นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๖. นางสาวกัลยวรรต ธงทอง
คณะเกษตร กําแพงแสน
๔. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินฯ วันที่ ๔ - ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพิมพ์ ถิระวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
คณะวิทยาศาสตร์
๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๕. นางสาวเกวลิน อิสสะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๔ – ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๔. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
กองธุรการ กําแพงแสน
๕. นางสาวภัทรวดี ชิณศรี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย
๑. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิ.ย. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม
สํานักงานอธิการบดี
๔. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๕. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๖. นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร
สํานักหอสมุด กําแพงแสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๗

๒. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. นางพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๔. นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
กองบริการการศึกษา
๕. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
กองธุรการ กําแพงแสน
๖. นางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๓. สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี ศิริภัทร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓. นางกาญจนา วสุสิริกุล
สํานักหอสมุด
๔. นางนวลฉวี พรบัณฑิตย์ปัทมา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
๕. นางสรรค์วรา โมกขะสมิต
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มสถาบัน ประกอบด้วย
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๖ – ๗ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์สมชาย จันทร์ชาวนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน
๓. นางอรัญนาถ วิริยารัมภะ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
๔. นางจินตนา อ่อนศิริ
กองธุรการ กําแพงแสน
๕. นายสนธยา จําปานิล
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประเมินฯ วันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประธานกรรมการ
๒. นางอัมพร รัตนภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววรรณีย์ เล็กมณี
กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
กรรมการ
๔. นางกชพรรณ ชมภูนิตย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
กองธุรการ กําแพงแสน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. วิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๒๔ - ๒๖ ส.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษ์ฐกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. รองศาสตราจารย์สมพันธ์ หิญชิระนันทน์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๗. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สํานักประกันคุณภาพ
๘. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
กองธุรการ กําแพงแสน
๙. นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่
กองบริการการศึกษา กําแพงแสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘

วิทยาเขตศรีราชา
กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย
๑. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯ วันที่ ๕ – ๖ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณะประมง
๒. อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓. นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๔. นางสาวชีวมาศ ไทยจรรยา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. นางสาวมาลี ใจตั้ง
สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อาจารย์น้ําฝน ใจดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓. นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๔. นางสาวบุญจิรา ปั่นทอง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๕. นางมณฑาทิพย์ วงษ์สิงห์
สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเมินฯวันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๔
๑. อาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. นางสาวจิรารักษณ์ เปรมสมบัติ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๓. นางสาวชลัดดา บูรณะ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๔. นางสาวกษมา เนตรวิเชียร
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๕. นางสาวสายชล เต็มพร้อม
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๔. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค. ๕๔
๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๔. นางสาวชีวมาศ ไทยจรรยา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น
สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ปรียา อนุรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
๓. นางกัญชุมา จันทโรปกรณ์
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๔. นางยุพิน เสมอวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๕. นางสาวชลดา เฉลิมรูป
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

๙

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย
๑. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๔
๑. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คําโตนด
คณะวิทยาการจัดการ
๓. นางสาวจรรยา จัตตานนท์
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
๔. นางสาวกษมา เนตรวิเชียร
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๕. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒. นายพิชิตชัย ผ่องอดุม
สํานักงานอธิการบดี
๓. นายศิริวรรณ คล่องแคล่ว
คณะวิทยาการจัดการ
๔. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๕. นางสาวศิรินันท์ ปิ่นทองคํา
สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย
๑. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
สํานักประกันคุณภาพ
๓. อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๔. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นางสาววนันยา ฤทธิสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔. อาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๕. นางสาวมโนรม มาลัยกรอง
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๔
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์
๓. อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๔. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๑๐

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย
๑. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ ๔ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไชยวิทย์ ธนไพยศาล
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นางอรุณศรี นิภานันท์
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ ๕ ก.ค. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์พภิ พ ลลิตาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๔. อาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์ศิริพร แสนศรี
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กลุ่มสถาบัน ประกอบด้วย
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๔
๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
สํานักประกันคุณภาพ
๓. นางสุพัตรา หล้าชาญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๔. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นางอรุณศรี นิภานันท์
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๑๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (แก้ไข ครั้งที่ ๑)
………………………….
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ลงวั น ที่ ๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในสํ า หรั บ คณะวิ ช า สํ า นั ก สถาบั น และหน่ ว ยงานสนั บ สนุน ประจํ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอื่น ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไว้ได้ และเพื่อให้การประเมินคุณภาพฯ ของหน่วยงานดังกล่าว ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอปรับแก้ไขรายชื่อและประกาศแต่งตั้งคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้
๑. นางสาววัชรี จันทร์จํานงค์ พ้นจากผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะประมง
และแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะประมง แทน
๒. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ พ้นจากกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ บัณฑิต
วิทยาลัยและสหวิทยาการ และแต่งตั้งนางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินฯ บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ แทน
๓. นางสาวพรปณต ปกครอง พ้ น จากผู้ ช่ วยเลขานุ การในคณะกรรมการประเมิ นฯ บั ณฑิ ต
วิทยาลัยและสหวิทยาการ และแต่งตั้งนางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ
บัณฑิตวิทยาลัยและสหวิทยาการ แทน
๔. นางสาวอรอุ มา แก้ วมณี โชติ พ้ น จากเลขานุ การในคณะกรรมการประเมิ นฯ คณะสั ตว
แพทยศาสตร์ และแต่งตั้งนายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ แทน
๕. นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ พ้นจากผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ และแต่งตั้งนางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ แทน
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ พ้นจากประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ แทน
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ พ้นจากรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ และแต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรั ณย์ วรรธนั จฉริ ยา เป็ น รองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการประเมินฯ คณะเศรษฐศาสตร์ แทน
โดยให้มีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (แก้ไข ครั้งที่ ๒)
………………………….
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ลงวั น ที่ ๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในสํ า หรั บ คณะวิ ช า สํ า นั ก สถาบั น และหน่ ว ยงานสนั บ สนุน ประจํ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดภารกิจอื่น ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไว้ได้ และเพื่อให้การประเมินคุณภาพฯ ของหน่วยงานดังกล่าว ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอปรับแก้ไขรายชื่อและประกาศแต่งตั้งคณะกรรการ
ประเมินฯ ดังนี้
๑. นางสาวเรวดี ภู่ อุ ด ม สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า พ้ น จากผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการประเมินฯ คณะเกษตร กําแพงแสน และแต่งตั้งนางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย สังกัดกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะเกษตร กําแพงแสน แทน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ้นจากรองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สํานั กส่งเสริมและฝึกอบรม และแต่งตั้งนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิ บูลย์กิจ
สังกัดสํานักประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม แทน
๓. นางสาวกษมา เนตรวิ เ ชี ย ร สั ง กั ด คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ร าชา พ้ น จากเลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการประเมินฯ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งนางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ สังกัดสํานักประกัน
คุณภาพ เป็นเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แทน
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ้นจากประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์
ศรีรอต สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร แทน
โดยให้มีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

