รายนามผูบริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เขารวมฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (advanced course) (หลักสูตรประธาน)
ชื่อ-นามสกุล
1. ผศ.นงลักษณ งามเจริญ
2. รศ.สาโรช อังสุมาลิน
3. ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ
4. รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล

5. อ.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร
6. ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
7. รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
8. รศ.บุญเรียง ขจรศิลป

ตําแหนงบริหาร
ผูชวยอธิการบดี
ฝายอํานวยการ
คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร
หัวหนาภาควิชา
กายวิภาคศาสตร
รองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชา

สถานที่ตดิ ตอปจจุบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู 6
ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
อดีตคณบดีคณะ คณะเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณบดีคณะ
คณะประมง
ประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร
พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานโครงการ 237/1 รามอินทรา 61 แขวง
หลักสูตรปริญญา ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เอก สาขาวิจัยและ 10230
ประเมินผล
การศึกษา

เบอรโทรศัพท

เบอรโทรสาร

เบอรมือถือ

-

-

089-0740691

fengnln@ku.ac.th

02-5792147

081-9217259

fecosra@ku.ac.th

02-9428954

081-7775052

-

081-6119016

fvettsp@ku.ac.th
prapongteer@gmail.com
fengcwc@ku.ac.th

02-5613474
ตอ 501
02-9427447

081-8135175

fecojep@ku.ac.th

02-9428649-52 02-9428047

081-7315878

fecossp@ku.ac.th

02-9459775
หรือ
02-5797114

081-6483572

fedubrk@ku.ac.th

02-5792019
ตอ 5701
02-9428954
-

02-5613474
ตอ 202
02-9428936

02-9459773

-

Email

ffissrt@hotmail.com

รุนที่เขา
อบรม
รุนที่ 3
(17 ม.ค. 54)
รุนที่ 3
(17 ม.ค. 54)
รุนที่ 3
(17 ม.ค. 54)
รุนที่ 4
(21 ม.ค. 54)

รุนที่ 4
(21 ม.ค. 54)
รุนที่ 4
(21 ม.ค. 54)
รุนที่ 5
(28 ม.ค. 54)
รุนที่ 5
(28 ม.ค. 54)

ชื่อ-นามสกุล
9. รศ.พนิต เข็มทอง

10. รศ.ลิลลี่ กาวีตะ

11. รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
12. อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ

13. รศ.กลาณรงค ศรีรอต

14. รศ.สิรี ชัยเสรี

ตําแหนงบริหาร

สถานที่ตดิ ตอปจจุบัน

รองอธิการบดีฝาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิชาการ
50 ถนนงามวงศวาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฝายวิชาการ
50 ถนนงามวงศวาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
คณบดี
คณะเกษตร
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อดีตคณบดีคณะ ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
ปจจุบัน: หัวหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
วิศวกรรม
รองผูอํานวยการ หนวยแปงและน้ําตาล
สถาบันคนควา สถาบันคนควาและพัฒนา
และพัฒนาผลิตผล ผลิตผลทางการเกษตรฯ
ทางการเกษตรและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อุตสาหกรรม
เกษตร
คณบดีคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกษตร

เบอรโทรศัพท

เบอรโทรสาร

เบอรมือถือ

Email

รุนที่เขา
อบรม
รุนที่ 6
(31 ม.ค. 54)

02-9428190

02-9428127
ตอ 0

081-9230789

fedupnk@ku.ac.th

02-9428200-45 02-9428127
ตอ 4425
ตอ 0

089-2011065

fscillk@ku.ac.th

รุนที่ 6
(31 ม.ค. 54)

02-5790588

02-5796152

089-2015756

agrvic@ku.ac.th

02-5792111

02-5792775

081-8264165

njr@ku.ac.th

รุนที่ 6
(31 ม.ค. 54)
รุนที่ 6
(31 ม.ค. 54)

02-9405634

02-9405634

081-8355109

aaphrs@ku.ac.th

รุนที่ 6
(31 ม.ค. 54)

02-5625002

02-5625001

081-8163874

siree.c@ku.ac.th

รุนที่ 8
(7 ก.พ. 54)
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ชื่อ-นามสกุล
15. รศ.บพิธ จารุพันธุ

16. รศ.สุมาลี บุญมา

17. รศ.วรรณดา สุจริต

ตําแหนงบริหาร
ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษ

สถานที่ตดิ ตอปจจุบัน

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาราชการ
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ
บํานาญ
ดานสาธารณสุข (ศรทส)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูอํานวยการศูนย ศูนยวิชาบูรณาการ
วิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั่วไป

เบอรโทรศัพท

เบอรโทรสาร

เบอรมือถือ

-

02-9428020

081-9103320

Email
ubjp@ku.ac.th

รุนที่เขา
อบรม
รุนที่ 8
(7 ก.พ. 54)

02-591-4039
ตอ 202

02-591-5753 089-927-4572

sumaleeb@th.cdc.gov

รุนที่ 9
(11 ก.พ.54)

02-942-8996

02-942-8996 081-488-1451

fvetvas@ku.ac.th

รุนที่ 9
(11 ก.พ.54)

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบรายชื่อผูผ านการอบรมไดที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm
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