
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง     แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน  หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
…………………………. 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน 
หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม              
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่ได้สังกัดหน่วยงานน้ัน             
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ทําหน้าที่ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน           
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของหน่วยงานคณะวิชา สํานัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ตามที่ระบุ             
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
๑

วิทยาเขตบางเขน 
 

กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย 
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒ – ๔ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  คณะประมง   กรรมการ 
    ๔. อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล   คณะเกษตร    กรรมการ 
    ๕. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ  
    ๖. นางสาวกรรณิกา มิตรปล้อง   คณะบริหารธุรกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒ – ๔ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ  คณะวนศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล  คณะสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุวรี พ่วงพลับ    คณะบริหารธุรกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๔ - ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร   คณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ  
    ๔. นางเพ่ือนแก้ว ทองอําไพ   สํานักหอสมุด    กรรมการ 
    ๕. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวรัชดาภร จ่ายยัง   คณะมนุษยศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔. คณะเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๙ - ๑๑ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์   ศูนย์วิชาการประเมินผล สํานักทะเบียนและวัดผล กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
    ๔. อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์   คณะวนศาสตร์    กรรมการ 
    ๕. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาววัชรี จันทร์จํานงค ์   คณะสัตวแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. คณะประมง ประเมินฯ วันท่ี ๙ – ๑๑ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ม่ิงขวัญ ม่ิงเมือง  คณะวิทยาศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ชาญเวช ศีลพิพัฒน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
    ๔. นางสาวรัตติญา ศริดารา   สํานักงานบริการวิชาการ   กรรมการ 
    ๕. นางสาวจรรยา จัตตานนท์   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   กรรมการ 
    ๖. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. นางศศิธร พลโยธา    คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
๒

๖. คณะสังคมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๐ - ๑๒ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ เกตุปราณีต  คณะวนศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพ่าย  คณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวธนวัลย์  ต้ังเสถียรวงศา   คณะศึกษาศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๗. คณะศึกษาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๘ – ๒๐ ก.ค. ๕๕  
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี ชอบผล  คณะมนุษยศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    ๕. นางสาวณฏัยา เบ้าสุภี    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นายฐิติศักด์ิ แซ่เตีย    คณะบริหารธุรกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ อังสุมาลิน  คณะเศรษฐศาสตร์    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล สุวัจนานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ๓. อาจารย์ ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 ๕. นางกัลยาณี รัตนวราหะ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

    ๖. นางสาวอุษาวดี แซ่หลี    คณะวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๙. คณะบริหารธุรกิจ ประเมินฯ วันท่ี ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๕๕  
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม   คณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
    ๔. นายสมศักด์ิ ทับทิมทอง   กองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
    ๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวจาํนงค์ รักช้าง    คณะประมง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ๑๐. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๕๕  
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี ชอบผล  คณะมนุษยศาสตร์    กรรมการ 
    ๖. นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธ์ิ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   คณะสังคมศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
๓

๑๑. คณะมนุษยศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๕๕  
    ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์สิริกร กาญจนสุนทร  คณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์   คณะวนศาสตร์    กรรมการ     
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางดลฤดี ฉายศิริ    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๒. คณะสิ่งแวดล้อม ประเมินฯ วันท่ี ๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ประสิทธ์ิ พงษ์เรืองพันธ์ุ   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  คณะประมง   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพ่าย  คณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ  
    ๔. นายสุทฺธิศักด์ิ ทองคําดี    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมการ 
    ๕. นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางสาวกนกอร เสือดี    คณะเศรษฐศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๓. คณะวนศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๕๕    
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง  รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ๓. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อํานวยโชค คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   กรรมการ 
    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศิริ กําลัง  คณะเกษตร กําแพงแสน   กรรมการ 
    ๕. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ   สาํนักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นายจักรกฤษณ์  ชํานาญกิจ   คณะสัตวแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๔. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๓๐ ก.ค. – ๑ ส.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ทิพากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ม่ิงขวัญ ม่ิงเมือง  คณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ๕. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางธนกร เสริมสมัคร    คณะวนศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๕. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเมินฯ วันท่ี ๓๐ - ๓๑ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์   คณะมนุษยศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
     
 
 
 
 



 
๔

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย 
๑. สํานักประกันคุณภาพ ประเมินฯ วันท่ี ๒ - ๓ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางกาญจนา วสุสิริกุล    สํานักหอสมุด    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางอัจฉรา เฮียงโฮม    สํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
    ๔. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวณฏัฐิณี ทะนะแสง   คณะเกษตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางผ่องศรี จิตตนูนท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นายนพดล บัวเผื่อน    สํานักทะเบียนและประมวลผล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ  คณะเกษตร    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล  สาํนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ๓. นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร   คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
    ๔. นางสาวพัชนี ลีลาดี    กองแผนงาน    กรรมการ 
    ๕. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางกิตญา ศรีทองคํา    สํานักงานทรัพย์สิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔. สํานักงานอธิการบดี ประเมินฯ วันท่ี ๑๖ – ๑๘ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
    ๔. นางมุกดา  เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวณฐัธิภา เค็งสม    คณะเศรษฐศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์  คณะมนุษยศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางหทัยรัตน์ วิชิตพรชัย   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
    ๔. นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๖. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ   สํานักประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวหทัยชนก อินถา   ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
๕

๗. สํานักหอสมุด ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ   
    ๓. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรรมการ 
    ๔. นางสาวณฏัยา เบา้สุภี    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวมัณทนา ใจม่ัน    สํานักบริการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
กลุ่มสถาบนั ประกอบด้วย 
๑. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๑๒ – ๑๓ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  กรรมการ 
    ๔. นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธ์ิ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นายนิธาน ทองโคตร    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
       
๒. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประเมินฯ ประเมินฯ วันท่ี ๑๒ – ๑๓ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์  คณะเภสัชศาสตร์    ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๒. อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ   คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายธํารงศิลป โพธิสูง    สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้า กรรมการ 

และพัฒนาพืชศาสตร์ 
  ๔. นางสาวรัชภร พานิชเฮง   คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ    
  ๕. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ   สํานักประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๑๖ – ๑๘ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์ ดร.ปริยานุช  จุลกะ   คณะเกษตร    รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาววิชุตา บุญเกตุ    สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ  คณะศึกษาศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรรมการ 
    ๔. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางทฤษฎี อ่วมกุล    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๓๐ ก.ค. – ๑ ส.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ  คณะเกษตร    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    ๔. นางผ่องศรี จิตตนูนท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๕. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นายพงษ์ศักด์ิ  แจ้งจอน   สํานักประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
๖

หน่วยงานอ่ืน ประกอบด้วย 
๑. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
    ๓. นางทิพย์วัลย์ เหล่าวงศ์โคตร   สํานักทะเบยีนและประมวลผล  กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ   สํานักหอสมุด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. โครงการสหวิทยาการ ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนจิ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ   สํานักประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ - ๒๗ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นายทองปาน ขันตีกรม    สํานักบริการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

วิทยาเขตกําแพงแสน 
  

กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย 
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๒ – ๔ ก.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร    รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์อนามิกา กาญจนบรรเทิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   กรรมการ 
 ๔. นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่ กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวสุปราณี สระทองอ่วม คณะเกษตร กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินฯ วันท่ี ๓ - ๔ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ประธานกรรมการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
 ๔. นายสุทธิศักด์ิ ทองคําดี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ  กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๔ - ๖ ก.ค. ๕๕ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย คณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 ๔. นางอรัญนาถ วิริยะรัมภะ  สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  กรรมการ 
 ๕. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา  กองธุรการ กําแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางอวสร ภิรมยาภรณ์  กองธุรการ กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔. คณะเกษตร กําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๔ - ๖ ก.ค. ๕๕ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจาย์ชุติมณฑน์ บุญมาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวศรีวดี ปิ่นทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๕. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 ๔. นางสรรค์วรา โมกขะสมิต  กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวเรวดี ภูอุดม  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย 
๑. สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๒๕ – ๒๖  มิ.ย. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอัมพร รัตนภักด์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร  คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่ กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางปฐมพร โพธ์ินิยม  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ - ๒๗ มิ.ย. ๕๕ 
 ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันธ์ เอ่ียมประภา สํานักพัฒนาและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 ๔. นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า กรรมการ 
  และพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์    
 ๕. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวฐิตวดี เพลงปาน  สํานักหอสมุด กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๒๗ -๒๙ มิ.ย. ๕๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสายสมร สุระแสง  สํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๔. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  กองบริหารทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕. นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร สํานักหอสมุด กําแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ   กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กลุ่มสถาบนั ประกอบด้วย 
๑. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประเมินฯ วันท่ี ๒ – ๔ ก.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประธานกรรมการ  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจันทร์จรัส วีรสาร  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  กรรมการ 
 ๔. นางจินตนา อ่อนศิริ  กองธุรการ กําแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 

    ๕. นางปฐมพร โพธ์ินิยม    สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ คณะเกษตร กําแพงแสน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนวลฉวี พรบัณฑิตย์ปัทมา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  กรรมการ 
 ๔. นางจินตนา อ่อนศิริ  กองธุรการ กําแพงแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์ฤทธา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า ผู้ช่วยเลขานุการ 
  และพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  

 
ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย 
๑. วิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี ๑๔ - ๑๗ ส.ค. ๕๕ 
    ๑. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร   รองประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ๓. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรรมการ 
    ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
    ๗. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๘. นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา    กองธุรการ กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๙. นางพรรวินท์  จันทร์คลองใหม่   กองบริการการศกึษา กําแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 
๙

วิทยาเขตศรรีาชา 
กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย 
๑. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯวันท่ี ๕ - ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์สุวรรณา ธุวโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรรมการ 
    ๔. นางสาวชวีมาศ  ไทยจรรยา   คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวพรพรรณ  เกิดจั่น   สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯ วันท่ี ๑๐ – ๑๑ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร. มานะ เชาวรัตน์   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์   คณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ๔. นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกลุ   กองบริการการศกึษา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวศริินันท์  ปิ่นทองคํา   สํานักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์  แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๒. อาจารย์สมบูรณ์ สาระพัด   คณะวิทยาการจัดการ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. อาจารย์สิทธิกร สุมาลี    คณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นางสาวบุญจิรา  ปั่นทอง   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  กรรกมารและเลขานกุาร 
    ๕. นางสาวชลดา เฉลิมรูป    คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     
๔. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันท่ี ๒๓ - ๒๔ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นางกัญชุมา จันทโรปกรณ์   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวชลัดดา บูรณะ    สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯวันท่ี ๒๔ – ๒๕ ก.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์ ดร.ธนา สุขวารี   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
    ๔. นางยุพิน เสมอวงศ ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา    กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย 
๑. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๒ - ๓ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. อาจารย์ ดร.ศักด์ิชาย  พิทักษ์วงศ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ 
    ๒. นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์   สํานักบริการคอมพิวเตอร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางกัญชุมา จันทโรปกรณ์   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา   กรรมการ 
    ๔. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางยุพิน เสมอวงศ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
๑๐

๒. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๑๑ – ๑๓ ก.ค. ๕๕   
    ๑. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์  แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๒. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ    สํานักประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาววาสิฏฐี ไวตี    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๔. นางสุนทรี  กลิ่นบปุผา    กองธุรการ กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย 
๑. วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันท่ี ๒๑ - ๒๔ ส.ค. ๕๕   
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ๓. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการ 
    ๔. นางสาวณฏัยา เบา้สุภี    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นางจินตนา อ่อนศิริ  กองธุรการ กําแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มคณะวิชา ประกอบด้วย 
๑. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๓ – ๔ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ จอมหงษ์พิพัฒน์   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกุล   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ  
 ๕  อาจารย์ ดร.อํานวย ตันพานิชย์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 ๖. นางอรุณศรี นิภานันท์  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดสกลนคร 
 ๗. นางสาวเกศินี พิลาภ    สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

จังหวัดสกลนคร 
 

๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันท่ี ๓ – ๔ ก.ค. ๕๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบํารุง  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ประครอง วรกา   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ  
 ๕. อาจารย์ ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
 ๖. นางสาวมโนรม มาลัยกรอง   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการและเลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 
 ๗. นางวนิดา พิลาชัย    สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



 
๑๑

๓. คณะวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสด์ิ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ   
 ๓. อาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธ์ิ   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.จินตนา ต๊ะย่วน   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ  
 ๕. นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ  
 ๖. นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวขวัญชนก เสมอพิทักษ์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย 
๑. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันท่ี ๓ – ๔ ก.ค. ๕๕  

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.เสมอใจ บุรีนอก    สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรรมการ  

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
๓. อาจารย์บรรณสิทธ์ิ สิทธิบรรณกุล   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
๔. นางสาวโอลักษณ์ เทียมภักด์ิ   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ   
       จังหวัดสกลนคร 
๕. นางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 ๖. นายอภิศักด์ิ อุ่มจันสา    สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  เลขานุการ  
       จังหวัดสกลนคร 
 ๗. นางสาวรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันท่ี ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน  ศูนย์จัดการศึกษาภายนอก   กรรมการ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ๔. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ   
 ๕. นางสาวพรทิพา คุรตรารักษ์   สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ  
       จังหวัดสกลนคร 
 ๖. นางสาววนันยา ฤทธิสิทธ์ิ   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวจันทร์ศรี ภูสมนึก    สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       จังหวัดสกลนคร 



 
๑๒

กลุ่มสถาบนั ประกอบด้วย 
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันท่ี ๑๒ – ๑๓ ก.ค. ๕๕  

 ๑. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกุล   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
 ๔. นางสุพัตรา หล้าชาญ    สํานักอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ 
 ๕. นายพรศักด์ิ แสนศรี    สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
      จังหวัดสกลนคร 
 ๖. นางขนิษฐา โภคานิตย์    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 ๗. นางอรุณศรี นิภานันท์    สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดสกลนคร 
 ๘. นางสาวปัณฑิตา อินทรักษา   สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จังหวัดสกลนคร 
  

ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย 
๑. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันท่ี ๒๐ - ๒๓ ส.ค. ๕๕ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสด์ิ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ 
 ๕. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



คณะวิชา/ระดับวิทยาเขต 
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง
การค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน               

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้ากระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการ
ประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 



สํานัก/สถาบัน 
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง
การค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 


