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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ส าหรัคคณะวิาา  ส านัก  สาาคัน  หน่วยงานสนัคสนุน และวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
…………………………. 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ขัคเคลื่อนการคริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามาราเทียคเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียคร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรัคคณะวิาา ส านัก สาาคัน 
หน่วยงานสนัคสนุน และวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามคัญาีรายาื่อแนคท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามาราปฏิคัติงานตามก าหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอครม                
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่ได้สังกัดหน่วยงานนั้น                     
ปฏิคัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกาุด ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน           
ในรอคปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของหน่วยงานคณะวิาา ส านัก สาาคัน หน่วยงานสนัคสนุน และวิทยาเขต ตามที่ระคุ              
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และสอดคล้องกัควัตาุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่คัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์วุฒิาัย กปิลกาญจน์) 
     อธิการคดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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วิทยาเขตบางเขน 
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    ๔. นายจิรพัฒน์ ธารีสืค    ส านกังานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิาย์   คณะมนุษยศาสตร ์   ผู้า่วยเลขานุการ  
 

๑๓. คณะวนศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๐ – ๑๑ ก.ค. ๕๖  
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้า่วยอธิการคดฝี่ายวิาาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิคทอง  รองอธิการคดีฝ่ายคริการการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราา 
    ๓. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโาค คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  กรรมการ 
    ๔. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุศิริ ก าลัง  คณะเกษตร ก าแพงแสน   กรรมการ 
    ๕. นางสาวอรอุมา แก้วมณโีาติ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๑๔. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเมินฯ วันที่ ๑๕ – ๑๖ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธวัาาัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วันาัย วรวัฒนเมธีกุล  คณะประมง    กรรมการ 
    ๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวจารุวรรณ วิาัยพรหม   สาาคันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ผู้า่วยเลขานุการ  



 
๕ 

๑๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๗ – ๑๙ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง  คณะศึกษาศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กรรมการ 
    ๔. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิคูลย์กิจ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการ 
    ๕. นางสาวอรอุมา แก้วมณโีาติ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวณัฏฐณิี ทะนะแสง   คณะเกษตร    ผู้า่วยเลขานุการ  
 

กลุ่มส านัก ประกอคด้วย 

๑. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิ.ย. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารยค์พิธ จารพุันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางผ่องศรี จิตตนูนท ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.หฤทัย น าประเสริฐาัย  คณะคริหารธรุกิจ    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางอโนาา า านาญกิจ    ส านักทะเคียนและประมวลผล  ผู้า่วยเลขานุการ  
 
๒. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินฯ วันท่ี ๒๐ – ๒๑ ม.ิย. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิาาุกิจ  คณะเกษตร    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมครูณ ์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    ๓. นางาิดานก สายาุ่มอินทร ์  ส านักคริการคอมพิวเตอร ์  กรรมการ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๓. ส านักงานอธิการบดี ประเมินฯ วันท่ี ๑ – ๓ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารยค์พิธ จารพุันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์พภิพ ลลติาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.ปยิวัตน์ ดลิกสมัพันธ์   คณะวนศาสตร ์   กรรมการ  
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวละอองดาว กะการดี   ศูนย์นานาาาติสริินธรเพื่อการวิจัย   ผู้า่วยเลขานุการ 

พัฒนาและา่ายทอดเทคโนโลย ี   
 
๔. ส านักหอสมุด ประเมินฯ วันท่ี ๔ – ๕ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คญุเรยีง ขจรศิลป ์ คณะศึกษาศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางศรีจันทร์ จันทร์าีวะ   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ กรรมการ 
    ๔. นางสาวณัฏยา เค้าสภุ ี   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นายพงษ์ศักดิ์  แจ้งจอน   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
 



 
๖ 

๕. ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๔ – ๕ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉรยิา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ์ คณะมนุษยศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางหทัยรัตน์ วิาิตพราัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. นางสาวเพาร์รัตน ์โาครุ่ง   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาววิาุตา คุญเกต ุ   ส านักส่งเสรมิและฝึกอครม   ผู้า่วยเลขานุการ  
 

๖. ส านักทะเบียนและประมวลผล ประเมินฯ วันท่ี ๑๑ – ๑๒ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์วราพร เหลือสินทรัพย ์ คณะวิทยาศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
      สาาคันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระคัง 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม  คณะศึกษาศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางกาญจนา วสสุริิกุล    ส านักหอสมุด    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวยลรวิวรร วิคูรณวงศ์   กองคริการการศึกษา   ผู้า่วยเลขานุการ  

 
กลุ่มสถาบัน ประกอคด้วย 

๑. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๒๗ – ๒๘ ม.ิย. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง  คณะศึกษาศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวญั มิ่งเมือง  คณะวิทยาศาสตร ์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ ์  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาามงคลธัญคุร ี
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางกิตญา ศรีทองค า    ส านักงานทรัพย์สิน    ผู้า่วยเลขานุการ  
       
๒. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร ประเมินฯ วันท่ี ๒๗ – ๒๘ มิ.ย. ๕๖ 
    ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุยิัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สันตยิา เอกอัคร  คณะเศรษฐศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางยุพา ปานแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. นางสาวอรอุมา แก้วมณโีาติ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมนิฯ วันท่ี ๑ – ๓ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ  คณะศึกษาศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศลิปวิกกัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
๗ 

๔. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๘ – ๑๐ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ์ เพรียคพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์ ดร.ปริยานุา  จุลกะ   คณะเกษตร    รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์าวลิต มณีศรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสุนทรา อุาุภาพ    สาาคันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ผู้า่วยเลขานุการ 

และอุตสาหกรรมเกษตร   
 
๕. สถาบันอินทรีจนัทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๗ – ๑๙ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิาาุกิจ  คณะเกษตร    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์กิตติ สิมศริิวงษ์   ส านักส่งเสรมิและฝึกอครม   รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
    ๔. นางผ่องศรี จิตตนูนท ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นายนธิาน ทองโคตร    สาาคันค้นคว้าและพัฒนาระคคนิเวศเกษตร ผู้า่วยเลขานุการ  

 
หน่วยงานอ่ืน ประกอคด้วย 

๑. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินฯ วันท่ี ๒๔ ม.ิย. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารยค์พิธ จารพุันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
    ๒. นางภาลิณยี์ ไตรพัฒนาศักดิ์   ส านักทะเคียนและประมวลผล  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๔. นางสาวดวงพร อรัญญพงษไ์พศาล  ส านักหอสมุด    ผู้า่วยเลขานุการ  
 
๒. บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินฯ วันท่ี ๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์  พงษพ์ิษณุพิจิตร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.คนงึนิจ  ภู่พัฒน์วิคูลย์ คัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร  รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.มงคล หวังสาติย์วงษ ์  คัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาววลัยพรรณ วัดแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ  

   
๓. โครงการสหวิทยาการ ประเมนิฯ วันท่ี ๑๗ - ๑๘ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์  พงษพ์ิษณุพิจิตร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ คณะเวาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.มงคล หวังสาติย์วงษ ์  คัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 



 
๘ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

กลุ่มคณะวิชา ประกอคด้วย 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๑๗ – ๑๙ ม.ิย. ๕๖ 
 ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.คณัฑติ ทิพากร คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนคุร ี
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร    รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.อัมพิกา คันสิทธิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.กนิษฐา เาาว์วัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กรรมการ 
 ๕. นางสุนทรี กลิ่นคุปผา  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวสุปราณี สระทองอ่วม คณะเกษตร ก าแพงแสน   ผู้า่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะเกษตร ก าแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๑๗ – ๑๙ ม.ิย. ๕๖ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์เพรียคพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณคญุส่ง       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ศริิภัทร เหมอืนมาลัย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารยเ์คญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวเกวลิน อิสสะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 

 
๓. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๕๖ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จตัิวัตร ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.ไายยศ ไพวิทยศิริธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร ก าแพงแสน   กรรมการ 
 ๔. อาจารย ์ดร.วงศ์ผกา วงศ์รตัน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพูนพัารี ประสพเนตร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวพิาากรณ์ เพ่งพิศ  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 

 
๔. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๘ ม.ิย. ๕๖ 

 ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานรุักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูพา  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนติย์ เหรยีญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.าวิาัยย์ ขาวาิ่น  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์จฑุาทิพย์ าาวรรตัน ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กรรมการ 
 ๕. นางอรัญนาา วิริยะรัมภะ  ส านักส่งเสรมิและฝึกอครม ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๖. นางสาวพูนพัารี ประสพเนตร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวพิาากรณ์ เพ่งพิศ  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 
๙ 

๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินฯ วันที่ ๑๑ – ๑๒ ก.ค. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ประธานกรรมการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๒. รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ เพิ่มทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภสิิฏฐ ์ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
 ๔. อาจารย์กรภัทร กิตติภานิากลุ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
 ๕. นายสุทธิศักดิ์ ทองค าด ี  สาาคันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสุนทรี กลิ่นคุปผา  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 
 

กลุ่มส านัก ประกอคด้วย 
๑. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๒๐ – ๒๑  ม.ิย. ๕๖ 

 ๑. ศาสตราจารย์ศริิลักษณ์ โรจนกิจอ านวย คณะพาณิายศาสตร์และการคัญาี  ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ๒. นางสาวฉวีวรรณ สวสัด ี ส านักหอสมุดและคลังความรู้    รองประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ๓. นางยุพิน ภวพงศ์สุภัทร  คณะสัตวแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
 ๔. นายาัยวัฒน์ เทพสาร  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวทองวาท ราาาารี  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวพิาากรณ์ เพ่งพิศ  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 
 

๒. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ประเมินฯ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ภูษติา อินทรประสงค ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๔. นางสาววราพันธุ์ จินตณวิาญ ์ สาาคันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า กรรมการ 
  และพัฒนาการผลติปศสุัตว์และผลิตภณัฑส์ัตว์ 
 ๕. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวฐิตวดี เพลงปาน  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   ผู้า่วยเลขานุการ 
  

 ๓. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๘ – ๑๐ ก.ค. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าพล รจุิวิาาญ์ คณะสหเวาศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
 ๒. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสายสมร สุระแสง  ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา  กรรมการ 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ๔. ดร.จติรา พ่ึงพานิา  ส านักวิทยคริการ    กรรมการ 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 ๕. นายนิติรงค์ พงษ์พานิา  สาาคันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๖. นายสนธยา จ าปานิล  สาาคันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า กรรมการและเลขานุการ 
  และพัฒนาการผลติปศสุัตว์และผลิตภณัฑส์ัตว ์
 ๗. นางพรรวินทร์ จันทร์คลองใหม่ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 



 
๑๐ 

กลุ่มสถาบัน ประกอคด้วย 

๑. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑส์ัตว์ ประเมินฯ วันท่ี ๑ – ๒ ก.ค. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี คญุมา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์  ประธานกรรมการ  
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจาย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.ธรีนุา ร่มโพธิ์ภักดิ ์ สาาคันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๔. นายสุทธิพร เนยีมหอม  สาาคันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพูนพัารี ประสพเนตร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 

    ๖. นางสรรค์วรา โมกขะสมติ   ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๓ – ๕ ก.ค. ๕๖ 

 ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.าลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร ก าแพงแสน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์วลี สงสุวงศ์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ  สาาคันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า กรรมการ 
  และพัฒนาการผลติปศสุัตว์และผลิตภณัฑส์ัตว์ 
 ๕. นางสุรินทร์ เหมือนจันทรเ์าย ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวพิาากรณ์ เพ่งพิศ  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 

 
ระดับวิทยาเขต ประกอคด้วย 

๑. วิทยาเขตก าแพงแสน ประเมนิฯ วันท่ี ๑๓ - ๑๖ ส.ค. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ราฏ เาื้อวิโรจน ์  รองอธิการคดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ   ประธานกรรมการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้   
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สริิธีรศาสน์ สาาคันประมวลข้อมลูเพื่อการศึกษา   รองประธานกรรมการ 
      และการพัฒนา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะเาษฐ ขันเงิน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  กรรมการ 

สาาคันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระคัง   
    ๔. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล      
    ๕. รองศาสตราจารย์พภิพ ลลติาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  กรรมการ 
    ๖. นางมุกดา เกตุแก้ว    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗. นางกัลยาณี รัตนวราหะ   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 
    ๘. นางพรรวินท์  จันทร์คลองใหม ่  กองคริการการศึกษา ก าแพงแสน  ผู้า่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 
๑๑ 

วิทยาเขตศรีราชา 

กลุ่มคณะวิชา ประกอคด้วย 
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๑๗ – ๑๙ ม.ิย. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.อนุาัย รามวรังกูร   ผู้า่วยรองอธิการคดฝี่ายกิจการนิสติและ  ประธานกรรมการ 

พัฒนากายภาพ 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเา็ง สิทธิกิจโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคูรพา รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.สิทธิกร สมุาล ี  คณะศึกษาศาสตร ์   กรรมการ 
    ๔. นางสาวสุวรรณา  โพธิอ่อน   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราาา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวาลดา เฉลิมรูป    คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาาา   ผู้า่วยเลขานุการ  
 
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯ วันท่ี ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.มานะ เาาวรตัน์   คณะโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยครูพา  ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ นาวาโทส าราญ ทองเล็ก ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
    ๓. นางสาวลิลา วุฒิวาณิายกุล   กองคริการการศึกษา    กรรมการ 
    ๔. นางสาวรัาภร พานิาเฮง   คณะวิศวกรรมศาสตร ์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวปฐมาวิด ีกุลวัฒนะไพศาล  กองคริการการศึกษา   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๒๖ – ๒๘ ม.ิย. ๕๖ 

 ๑. รองศาสตราจารย์คพิธ จารุพนัธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์ ดร.ธนา สุขวาร ี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์านัดดา เกษมโาติาว่ง   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมาาต ิ กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาามงคลตะวันออก  
    ๔. นางยุพนิ เสมอวงศ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาาา     กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราาา   ผู้า่วยเลขานุการ  
 

๔. คณะวิทยาการจัดการ ประเมนิฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๘ ม.ิย. ๕๖ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห ์เอกะวิภาต  คณะวิทยาศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
      สาาคันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระคัง 
    ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง  คณะศึกษาศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้า่วยศาสตราจารย์ มุกดา โควหกุล  คณะคริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  กรรมการ 
    ๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางกัญาุมา จันทโรปกรณ ์  ส านักงานวิทยาเขตศรีราาา   ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๕. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารยส์ุวรรณา ธุวโาติ  คณะเศรษฐศาสตร ์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กรรมการ 
    ๔. นางสาวกัญาุมา จันทโรปกรณ ์  ส านักงานวิทยาเขตศรีราาา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวาลดา  เฉลมิรูป   คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาาา   ผู้า่วยเลขานุการ 



 
๑๒ 

กลุ่มส านัก ประกอคด้วย 
๑. ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๑๗ – ๑๙ ม.ิย. ๕๖  
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรตัน์  แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๒. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิคูลย์กิจ    ส านักงานประกันคณุภาพ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาววาสิฏฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๔. นางสาวมัณฑนา ขวัญเนตร   คณะวิทยาการจัดการ    ผู้า่วยเลขานุการ 
 
๒. ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๒๐ – ๒๑ มิ.ย. ๕๖ 
    ๑. อาจารย์ ดร.ศักดิ์าาย  พิทักษ์วงศ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลัยคูรพา ประธานกรรมการ 
    ๒. นางจรรยา จัตตานนท ์   คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางอนุตรา สุนทรส    ส านักงานวิทยาเขตศรีราาา   กรรมการ 
    ๔. นางสาววาสิฏฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสายาล เต็มพร้อม   วิทยาลัยพาณิายนาวีนานาาาติ   ผู้า่วยเลขานุการ 
 

ระดับวิทยาเขต ประกอคด้วย 
๑. วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๗ – ๙ ส.ค. ๕๖   
    ๑. ผู้า่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ  รองอธิการคดีฝ่ายประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรตัน์ แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๓. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิคูลย์กิจ    ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการ 
    ๔. นางสาวณัฏยา เค้าสภุ ี   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว  คณะวิทยาการจัดการ    ผู้า่วยเลขานกุาร 

 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มคณะวิชา ประกอคด้วย 
๑. คณะวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๘ ม.ิย. ๕๖ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลลิลี่ กาวีต๊ะ  ผู้า่วยอธิการคดฝี่ายวิาาการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ฐติิรตัน์ แว่นเรืองรอง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัราาภฏัสกลนคร 
    ๓. อาจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ตรยิเจริญ   ผู้า่วยอธิการคดฝี่ายประกันคณุภาพ  กรรมการ 

 ๔. อาจารยเ์กรียงไกร พร้อมนฤฤทธ์ิ   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์พรีียา ทักษานันท์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวปทุมวดี ศรีประทมุวงศ์   คณะทรัพยากรธรรมาาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางขวัญานก หาญมนตร ี  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  ผู้า่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 
๑๓ 

๒. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๑ – ๓ ก.ค. ๕๖ 
  “รอคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)” 
   

๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันท่ี ๓ – ๕ ก.ค. ๕๖ 
  “รอคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)” 
 

กลุ่มส านัก ประกอคด้วย 

๑. ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ ๒๐– ๒๑ มิ.ย. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์   สาาคันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวโอลักษณ์ เทียมภักดิ ์  ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  กรรมการ   
       จังหวัดสกลนคร 
 ๔. นายแสวง คุญราศร ี   ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  กรรมการ 
      จังหวัดสกลนคร 
๕. นางอรุณศรี นิภานันท์    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  กรรมการและเลขานุการ  
       จังหวัดสกลนคร 
๖. นางสาวรตัติยาภรณ์ คุญทวไีพศาล  สาาคันวิจัยและพัฒนา   ผู้า่วยเลขานุการ 

      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
๒. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. ๕๖ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คุญเรียง ขจรศิลป ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
       มหาวิทยาลยัราาภฏัสกลนคร 
 ๓. อาจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิคาก   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ   
 ๔. อาจารย์ปยิะนุา เรืองโพน   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  
 ๕. อาจารย์ศริิพร แสนศร ี   ส านักวิทยคริการ    กรรมการและเลขานุการ

      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ๖. นางสาวปณดิา อัครทวีทอง   สาาคันวิจัยและพัฒนา   ผู้า่วยเลขานุการ 
       วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มสถาบัน ประกอคด้วย 

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที ่๙ – ๑๐ ก.ค. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้า่วยศาสตราจารยเ์พิ่มศักดิ์ ยีมีน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัราาภฏัสกลนคร    
 ๓. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
 ๔. นางอรุณศรี นิภานันท์    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  กรรมการและเลขานุการ  
       จังหวัดสกลนคร 
 ๕. นางสาวปทุมวดี ศรีปทุมวงศ ์  คณะทรัพยากรธรรมาาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้า่วยเลขานุการ 
       



 
๑๔ 

ระดับวิทยาเขต ประกอคด้วย 

๑. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันท่ี ๗ – ๙ ส.ค. ๕๖ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์เพรียคพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลลิลี่ กาวีต๊ะ  ผู้า่วยอธิการคดฝี่ายวิาาการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  กรรมการ 
 ๔. ผู้า่วยศาสตราจารยภ์วัต มสิดยี์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 

มหาวิทยาลยัราาภฏัสกลนคร 
 ๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโาต ิ  ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้า่วยเลขานุการ 

 

 


